
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(17 - 23 April 11) י"ג - י"ט ניסן ה'תשע"א
שבוע שבת חול המועד פסח



oilitzב zgpd xcq
xweaa cin ogipdl aeyg j` - dngd zriwy cr meid xi`dyn dpnf

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh

:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦

.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨

äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

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

ïéìéôú úçðä úåëøá

lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad

ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd

ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

:ygla:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

 ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לתכלית הסדר מאשרים בזה עוד הפעם קבלת המכתבים במשך חדשים שעברו, שספק קצת אם 

אשרו קבלתם בפירוש, כפי התאריכים הרשומים בשולי הגליון.

מכתבי מענה על מכתבם הקודם בטח נתקבל במועדו. ואחכה למענה מפורט ובשו"ט בכל הענינים...

לפלא מה שיש ענינים וניירות רשמים וכו' שמשתמשים לע"ע בשם שנשתקע, ולא בשם הכפר "כפר 

חב"ד", ובאופן המתאים יש לתקן את זה בהקדם, ואל יהי' הדבר קטן בעיניהם, כי יש חשש שיהי' נוגע 

לכמה ענינים שלכאורה אין תלוים בהנ"ל.

הצד.  מן  עד"ז  ידיעה  שהגיעתני  שמורה  דמצה  חב"ד  בכפר  המאפי'  ע"ד  מזכירים  שאין  לפלא 

המצה  קוני  עם  הקשרים  הידוק  ע"י   - ובזה  בכלל,  שבכפר  פרנסה  לעניני  זה  ענין  גם  שמנצלים  ותקותי 

שמורה גם בהנוגע לשאר ענינים.

בודאי למותר לעוררם על סיוע מועד הכפר בהנוגע לכינוס המל"ח דחוהמ"פ הבע"ל, ובודאי, וכמו 

שכתבתי כ"פ, כל ענין הנעשה בכפר חב"ד ובפרט ענין שבפומבי, מטבעו שיביא תועלת לכל עניני הכפר, 

ובלבד שינצלו אותו בעתו ובזמנו ובאופן המתאים.

בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח לכל אחד ואחת מתושבי כפר חב"ד, ה' עליהם יחיו.
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È‰ÈÂ'גֹו ּבכֹור ּכל הּכה והוי' הּלילה ואיתא1ּבחצי , «¿ƒְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹ
ּובית2ּבּמדרׁש הּוא הינּו והוי' ׁשּנאמר מקֹום ּדכל ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּדין ּומּדת (הוי') הרחמים מּדת ּבזה ׁשּיׁש והינּו, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדינֹו,
הּדבר וטעם ּדינֹו), למּטה3(ּבית להיֹות ׁשהצר ּדכיון , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ליׂשראל ורפֹוא למצרים הּדין4נגף מּדת מּצד נגף , ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ
למעלה ּגם להיֹות הצר לכן הרחמים, מּדת מּצד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻורפֹוא
וזהּו ּוגבּורֹות. חסדים הּקּוין דב' וההתּכּללּות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָהׁשּתּוף
הרגע ּדהּנה, הּלילה, ּבחצי ויהי ּׁשּכתּוב מה ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגם
הּלילה חצי הּלילה, חצאי ב' לחּבר ענינֹו הּלילה ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָּדחצֹות
חצֹות. ׁשאחרי הּׁשני הּלילה וחצי חצֹות, ׁשּקדם ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהראׁשֹון
הּלילה וחצי ּגבּורֹות, ּבחינת הּוא הראׁשֹון הּלילה ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָחצי
ׁשּבחצי רֹואים אנּו ׁשּלכן חסדים, ּבחינת הּוא ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשני
חׁש יֹותר נעׂשה ורגע רגע ּבכל הּנה הראׁשֹון ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
להיֹותֹו פינסטערער), אּון פינסטערער אלץ ווערט ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ(עס
ורגע רגע ּבכל הּנה הּׁשני לילה ּובחצי ּגבּורֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחינת
יֹותר נעׂשה ּובמילא הּׁשחר לעּמּוד יֹותר קרֹוב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָנעׂשה
והרגע ליכטיקער). אּון ליכטיקער אלץ ווערט (עס ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָאֹור
ב' חּבּור הינּו הּלילה, חצאי ב' לחּבר ענינֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּדחצֹות
ספירת לילה, ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ּוגבּורֹות ּדחסדים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהּקּוין

ְַַהּמלכּות.
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המצות אכילת באמצעות המאירה האלוקית ההתגלות אודות מדובר זה במאמר

האירה זו אלוקית התגלות מצרים. יציאת ליל הסדר, בליל כוסות ארבע ושתיית

התחוללה בו הרגע זה, לילה של החצות בזמן מצרים, בארץ הראשונה, בפעם

כאמור בכורות. ‚B'מכת ¯BÎa Ïk ‰k‰ 'ÈÂ‰Â ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ1. «¿ƒ«¬ƒ««¿»«¬»»ƒ»…¿
האלוקית שבהתגלות המיוחד

ששמו בכך ביטוי לידי בא הזו,

שם הוא זה בפסוק הקב"ה של

– לפניו "ו" אות בצירוף " "הוי'

זו שאין כך על המורה דבר והוי',

כי לבדו, הוי' שם של התגלות

וכפי נוסף. דבר עם ביחד אם

אומרים «È‡Â¿ƒ˙‡שחז"ל
L¯„na2ÏÎc(=ומובא) «ƒ¿»¿»

'ÈÂ‰Â" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡««¬»»
,B�Èc ˙È·e ‡e‰ e�È‰«¿≈ƒ

‰Êa LiL ,e�È‰Âהתגלות ¿«¿∆≈»∆
(של ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓהקשורה ƒ«»«¬ƒ
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‰hÓÏ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰L∆À¿«ƒ¿¿«»
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ÔÈc‰ ˙cÓ „vÓוהפעולה ƒ«ƒ««ƒ
Ìbנעשית"BÙ¯Â‡"של ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÔÎÏ .ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ „vÓ ¿»ƒ«ƒ«»«¬ƒ»≈À¿«ƒ¿«

‰ÏÚÓÏהאלוקית ‰ÔÈewבהתגלות '·„ ˙eÏlk˙‰‰Â ÛezL‰ ¿«¿»«ƒ¿«ƒ¿«¿¿««ƒ
.˙B¯e·‚e ÌÈ„ÒÁ,וגבורה חסד ההפכיות המידות שתי חיבור זו, נקודה ¬»ƒ¿

זו התגלות נעשית שבו הזמן עם גם וקשורה Ó‰משתקפת Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
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הרוחני)מואר בשורשו להיותו

חסדים. »∆«¿Ú‚¯‰Âבחינת
'· ¯aÁÏ B�È�Ú ˙BˆÁc«¬ƒ¿»¿«≈
¯eaÁ e�È‰ ,‰ÏÈl‰ È‡ˆÁ¬»≈««¿»«¿ƒ
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.˙B¯e·‚eפרטים ב' בזה ויש ¿
בלילה ומדובר בחצות מדובר

מקום הדברים: הסברת דוקא.

החסד מידת של התגלותן

זה הרי הקב"ה של והגבורה

הגבורה ובספירת החסד בספירת

עולם האצילות. שבעולם

מאיר שבו העולם הוא האצילות

הוא. ברוך סוף אין אור בגלוי

מעולמות למעלה הוא לכן

ועשיה) יצירה (בריאה, הנבראים

מסתתר האלוקי האור בהם אשר

אודות מדובר כאשר ומתעלם.

האצ עולם של ילות,הספירות

שבהם העליונות הספירות ישנן
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בשם נקראת העליונות הספירות מדריגת לכן גלוי. פחות האור זו בספירה

המסמל "לילה" בשם הנקראת המלכות ספירת לעומת אור, המסמל "יום"

מצרים, ויציאת בכורות במכת והגבורה החסד התגלות אודות כשמדובר חושך.

למטה בירידתן אלא העליונות, בספירות במקומן שהן כפי אודותן מדובר לא

היינו Ì‰Lיותר, BÓkלהאיר ÏÈÏ‰,יורדות ˙�ÈÁ·a,אומרת זאת ¿∆≈ƒ¿ƒ««¿»
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ה

f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

È‰ÈÂ'גֹו ּבכֹור ּכל הּכה והוי' הּלילה ואיתא1ּבחצי , «¿ƒְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹ
ּובית2ּבּמדרׁש הּוא הינּו והוי' ׁשּנאמר מקֹום ּדכל ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּדין ּומּדת (הוי') הרחמים מּדת ּבזה ׁשּיׁש והינּו, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדינֹו,
הּדבר וטעם ּדינֹו), למּטה3(ּבית להיֹות ׁשהצר ּדכיון , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ליׂשראל ורפֹוא למצרים הּדין4נגף מּדת מּצד נגף , ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ
למעלה ּגם להיֹות הצר לכן הרחמים, מּדת מּצד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻורפֹוא
וזהּו ּוגבּורֹות. חסדים הּקּוין דב' וההתּכּללּות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָהׁשּתּוף
הרגע ּדהּנה, הּלילה, ּבחצי ויהי ּׁשּכתּוב מה ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגם
הּלילה חצי הּלילה, חצאי ב' לחּבר ענינֹו הּלילה ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָּדחצֹות
חצֹות. ׁשאחרי הּׁשני הּלילה וחצי חצֹות, ׁשּקדם ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהראׁשֹון
הּלילה וחצי ּגבּורֹות, ּבחינת הּוא הראׁשֹון הּלילה ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָחצי
ׁשּבחצי רֹואים אנּו ׁשּלכן חסדים, ּבחינת הּוא ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשני
חׁש יֹותר נעׂשה ורגע רגע ּבכל הּנה הראׁשֹון ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
להיֹותֹו פינסטערער), אּון פינסטערער אלץ ווערט ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ(עס
ורגע רגע ּבכל הּנה הּׁשני לילה ּובחצי ּגבּורֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחינת
יֹותר נעׂשה ּובמילא הּׁשחר לעּמּוד יֹותר קרֹוב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָנעׂשה
והרגע ליכטיקער). אּון ליכטיקער אלץ ווערט (עס ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָאֹור
ב' חּבּור הינּו הּלילה, חצאי ב' לחּבר ענינֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּדחצֹות
ספירת לילה, ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ּוגבּורֹות ּדחסדים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהּקּוין

ְַַהּמלכּות.
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כט.1) יב, ב.2)בא לז, זח"ב עה"פ. בפרש"י ע'3)הובא ח"ז בא אוה"ת ואילך. א קכג, שמות חיים תורת ראה – לקמן בהבא

ואילך. רלט ע' תרע"ח ואילך. צה ע' תרנ"ח סה"מ ואילך. ב'תתקמד ע' ח"ח ואילך. א.4)ב'תרלג לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

המצות אכילת באמצעות המאירה האלוקית ההתגלות אודות מדובר זה במאמר

האירה זו אלוקית התגלות מצרים. יציאת ליל הסדר, בליל כוסות ארבע ושתיית

התחוללה בו הרגע זה, לילה של החצות בזמן מצרים, בארץ הראשונה, בפעם

כאמור בכורות. ‚B'מכת ¯BÎa Ïk ‰k‰ 'ÈÂ‰Â ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ1. «¿ƒ«¬ƒ««¿»«¬»»ƒ»…¿
האלוקית שבהתגלות המיוחד

ששמו בכך ביטוי לידי בא הזו,

שם הוא זה בפסוק הקב"ה של

– לפניו "ו" אות בצירוף " "הוי'

זו שאין כך על המורה דבר והוי',

כי לבדו, הוי' שם של התגלות

וכפי נוסף. דבר עם ביחד אם

אומרים «È‡Â¿ƒ˙‡שחז"ל
L¯„na2ÏÎc(=ומובא) «ƒ¿»¿»

'ÈÂ‰Â" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡««¬»»
,B�Èc ˙È·e ‡e‰ e�È‰«¿≈ƒ

‰Êa LiL ,e�È‰Âהתגלות ¿«¿∆≈»∆
(של ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓהקשורה ƒ«»«¬ƒ

eבשם ('ÈÂ‰גם בזה יש ¬»»
של ‰ÔÈcהתגלות ˙cÓƒ««ƒ

במושג( B�Èc),הרמוזה ˙Èa≈ƒ
¯·c‰ ÌÚËÂ3צורך יש מדוע ¿«««»»

אלה מידות שתי של בהתגלות

זה הרי הקב"ה, «≈¿ÔÂÈÎcשל
‰hÓÏ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰L∆À¿«ƒ¿¿«»

שלנו פעולותבעולם של חיבור

אחת בבת מזו זו …«�‚Ûהפוכות
ÌÈ¯ˆÓÏבמכת (=הכאתם ¿ƒ¿«ƒ
Ï‡¯NÈÏבכורות) ‡BÙ¯Â4 ¿»¿ƒ¿»≈

בכורות ממכת (=הצלתם

מצרים) מגלות .והוצאתם
של נעשית"�‚Û"הפעולה »…

ÔÈc‰ ˙cÓ „vÓוהפעולה ƒ«ƒ««ƒ
Ìbנעשית"BÙ¯Â‡"של ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÔÎÏ .ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ „vÓ ¿»ƒ«ƒ«»«¬ƒ»≈À¿«ƒ¿«

‰ÏÚÓÏהאלוקית ‰ÔÈewבהתגלות '·„ ˙eÏlk˙‰‰Â ÛezL‰ ¿«¿»«ƒ¿«ƒ¿«¿¿««ƒ
.˙B¯e·‚e ÌÈ„ÒÁ,וגבורה חסד ההפכיות המידות שתי חיבור זו, נקודה ¬»ƒ¿

זו התגלות נעשית שבו הזמן עם גם וקשורה Ó‰משתקפת Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ ·e˙kM.דוקא‰ÏÈl‰ ˙BˆÁc Ú‚¯‰ ,‰p‰c ∆»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ≈»∆««¬««¿»

Ì„wL ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁ ,‰ÏÈl‰ È‡ˆÁ '· ¯aÁÏ B�È�Úƒ¿»¿«≈¬»≈««¿»¬ƒ««¿»»ƒ∆…∆
.˙BˆÁ È¯Á‡L È�M‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ,˙BˆÁשל הרוחני הענין והרי ¬«¬ƒ««¿»«≈ƒ∆«¬≈¬
Â ,˙B¯e·b ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁשל הרוחני ÈˆÁהענין ¬ƒ««¿»»ƒ¿ƒ«¿«¬ƒ

,ÌÈ„ÒÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ È�M‰ ‰ÏÈl‰בגשמיות גם המתבטא ÔÎlLדבר ««¿»«≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ∆»≈
Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa ‰p‰ ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁaL ÌÈ‡B¯ e�‡»ƒ∆«¬ƒ««¿»»ƒƒ≈¿»∆«»∆«
Ôe‡ ¯Ú¯ÚËÒ�ÈÙ ıÏ‡ Ë¯ÚÂÂ ÒÚ) CLÁ ¯˙BÈ ‰NÚ�«¬∆≈…∆∆∆¿«ƒ¿¿∆∆

¯Ú¯ÚËÒ�ÈÙ(חשוך יותר ועוד יותר חשוך נהי' B˙BÈ‰Ï(=הכל בשורשו, ƒ¿¿∆∆ƒ¿
B¯e·b˙,הרוחני ˙�ÈÁa¿ƒ«¿

‰p‰ È�M‰ ‰ÏÈÏ ÈˆÁ·e«¬ƒ«¿»«≈ƒƒ≈
‰NÚ� Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa¿»∆«»∆««¬∆
¯ÁM‰ „enÚÏ ¯˙BÈ ·B¯»̃≈¿««««
¯B‡ ¯˙BÈ ‰NÚ� ‡ÏÈÓ·e¿≈»«¬∆≈
ıÏ‡ Ë¯ÚÂÂ ÒÚ)∆∆¿«
¯Ú˜ÈËÎÈÏ Ôe‡ ¯Ú˜ÈËÎÈÏƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆
יותר ועוד יותר מואר נהי' הכל

הרוחני)מואר בשורשו להיותו

חסדים. »∆«¿Ú‚¯‰Âבחינת
'· ¯aÁÏ B�È�Ú ˙BˆÁc«¬ƒ¿»¿«≈
¯eaÁ e�È‰ ,‰ÏÈl‰ È‡ˆÁ¬»≈««¿»«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁc ÔÈew‰ '·««ƒ«¬»ƒ

.˙B¯e·‚eפרטים ב' בזה ויש ¿
בלילה ומדובר בחצות מדובר

מקום הדברים: הסברת דוקא.

החסד מידת של התגלותן

זה הרי הקב"ה של והגבורה

הגבורה ובספירת החסד בספירת

עולם האצילות. שבעולם

מאיר שבו העולם הוא האצילות

הוא. ברוך סוף אין אור בגלוי

מעולמות למעלה הוא לכן

ועשיה) יצירה (בריאה, הנבראים

מסתתר האלוקי האור בהם אשר

אודות מדובר כאשר ומתעלם.

האצ עולם של ילות,הספירות

שבהם העליונות הספירות ישנן

הספירה המלכות, ספירת לעומת ממש, בגלוי האצילות עולם של האור מאיר

שלכן הנבראים, לעולמות האצילות מעולם הירידה נעשית ידה שעל התחתונה,

בשם נקראת העליונות הספירות מדריגת לכן גלוי. פחות האור זו בספירה

המסמל "לילה" בשם הנקראת המלכות ספירת לעומת אור, המסמל "יום"

מצרים, ויציאת בכורות במכת והגבורה החסד התגלות אודות כשמדובר חושך.

למטה בירידתן אלא העליונות, בספירות במקומן שהן כפי אודותן מדובר לא

היינו Ì‰Lיותר, BÓkלהאיר ÏÈÏ‰,יורדות ˙�ÈÁ·a,אומרת זאת ¿∆≈ƒ¿ƒ««¿»
‰eÎÏn˙.ב ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿
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dlildו ivga idie

‰p‰Âּגּלּוי מּצד הּוא הּקּוין ב' נעלהחּבּור אֹור ¿ƒ≈ֲִִִִֶַַַַ
אפׁשר אי ׁשּבּנבראים והינּו, מּׁשניהם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה
הּפנים, מּׁשּתי אחד אם ּכי יחד, הּקּוין ב' חּבּור ְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות
צרי הּקּוין ב' חּבּור ׁשּיהיה ּובכדי רפֹוא, אֹו נגף ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו
ויהי וזהּו מּׁשניהם. ׁשּלמעלה נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָלהיֹות
מב' ׁשּלמעלה נעלה אֹור ּגּלּוי יׁשנֹו ׁשאז הּלילה, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבחצי

ּכמאמר אתא5הּקּוין, הּוא ּברי קדׁשא לילא ּבפלּגֹות ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֻ
ּדהענין מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר כּו', ְְְְְְְְְִִַַָָָָָֹלאׁשּתעׁשעא
ספירת ּגּלּוי הּוא לאׁשּתעׁשעא אתא הּוא ּברי ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֻּדקדׁשא
הּבינה, ספירת ּגּלּוי הּוא יֹותר ּולמעלה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּתפארת,
אֹור ּגּלּוי ּומּצד ׁשּבבינה, עּתיקא ּגּלּוי הּוא יֹותר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָּולמעלה
הּמבאר ּדר ועל הּקּוין. ב' התּכּללּות נעׂשה זה 6נעלה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּבמרֹומיו ׁשלֹום עֹוׂשה עּמֹו ופחד הּמׁשל ,7ּבענין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מכּבים ואין אׁש ׁשל ׂשר וגבריאל מים ׁשל ׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמיכאל
זה את מּׁשניהם.8זה ׁשּלמעלה אֹור ּגּלּוי מּצד ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

זה הפכים ׁשהם ׂשרים ׁשני ׁשּגם למּטה, מׁשל ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָועל
ּגּלּוי מּצד הרי ,הּמל לפני ּבאים הם ּכאׁשר הּנה ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּזה,
ׁשל ּבאפן פעּלתם ּופֹועלים הם מתאחדים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻהּמל
הּגּלּוי ׁשּמּצד ּכאן, ּגם יּובן זה ּדר ועל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהתאחדּות.
החּבּור נעׂשה כּו', לאׁשּתעׁשעא אתא הּוא ּברי ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדקדׁשא
ׁשהם ּכמֹו ּוגבּורֹות חסדים הּקּוין דב' ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָוההתּכּללּות
נמׁש זה ּומּצד הּמלכּות, ּבספירת הינּו לילה, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָּבבחינת
ׁשּזהּו ליׂשראל, ורפֹוא למצרים נגף ׁשּיהיה למּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּגם
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ועוד.5) ב. רלא, ב. קעח, ע"ב. ריש קלו, ב. פב, א. עב, ח"א א.6)זהר לח, אמור לקו"ת סי"ב. אגה"ק ב.7)ראה כה, איוב

שם.8) אגה"ק וש"נ. ח. פי"ב, במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰p‰Âה את ליצור ‰ÔÈewשלeaÁ¯היכולת ומדת·' החסד (מידת ¿ƒ≈ƒ««ƒ
‡B¯ובכחvÓ„רק‰e‡הגבורה), Èelbכזו במדריגה �ÏÚ‰,אלוקי ƒ«ƒ«¬∆

,e�È‰Â .Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlLכיון היא לכך הגבולaLהסיבה מסגרת ∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿«¿∆«
eaÁ¯השל ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÌÈ‡¯·p,מזה זה הפוכים דברים שני של ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ¿ƒ

של החבור כן ‰ÔÈewוכמו '·««ƒ
וגבורה ‡Ì,חסד Èk .„ÁÈ««ƒƒ
רק ÈzMÓמתאפשר „Á‡∆»ƒ¿≈
B‡ ,ÌÈ�t‰מידת שתתגלה «»ƒ

לפעולה ותגרום לבדה הגבורה

שאין�‚Ûשל כיון עמהאך »…
תהיה הגבורה פעולת אזי חסד,

חס המצריים כלפי רק לא

מידת‡Bושלום, שתתגלה

של לפעולה ותגרום לבדה החסד

,‡BÙ¯עמה שאין כיון אך »
תהיה החסד פעולת אזי גבורה,

ישראל. בני עם רק ≈¿È„Î·eƒלא
ÔÈew‰ '· ¯eaÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ««ƒ
¯B‡ Èelb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ
.Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚ�«¬∆∆¿«¿»ƒ¿≈∆
שבכוחה זו עליונה התגלות

רגע עם קשורה הפכים לחבר

ביציאתe‰ÊÂהחצות, שנאמר ¿∆
‰ÏÈl‰,מצרים ÈˆÁa È‰ÈÂ«¿ƒ«¬ƒ««¿»
Ê‡Lהחצות Èelbברגע B�LÈ ∆»∆¿ƒ

'·Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚ� ¯B‡«¬∆∆¿«¿»ƒ
k .ÔÈew‰דבר ללמוד שניתן מו ««ƒ¿

הזהרÓ‡Ó¯מזה 5ספר «¬«
הקדוש של ההתגלות את המתאר

העליונים בעולמות הוא ברוך

עדן, שבגן הצדיקים לנשמות

של הזמן עם הקשורה התגלות

דוקא, הלילה ‡˙‡חצות ‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜ ‡ÏÈÏ ˙ebÏÙa¿«¿«¿»À¿»¿ƒ»»
'eÎ ‡ÚLÚzL‡Ïעם להשתעשע בא הוא ברוך הקדוש הלילה (=בחצות ¿ƒ¿«¿¿»

BÓB˜Ó˙הצדיקים) ‰nÎa ¯‡·Óe ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜c ÔÈ�Ú‰c ¿…»¿«»¿¿»ƒ¿»¿À¿»¿ƒ
‡ÚLÚzL‡Ï להשתעשע)‡˙‡ בא הוא ברוך שהקדוש ‰e‡(=שהענין , »»¿ƒ¿«¿¿»

Èelbהגן מקום שהרי כשלעצמה. עדן גן ממדריגת מעלה שלמעלה אור של ƒ
בגן ההתגלות ובחצות האצילות, מעולם שלמטה הנבראים בעולמות הוא עדן

אודות שמדובר זה אם האצילות. עולם של שבספירות סוף אין מאור היא עדן

שב סוף אין אור eהתגלות ,˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒשמדובר זה אוראם אודות ¿ƒ««ƒ¿∆∆
BÈ˙¯,מ ‰ÏÚÓÏשÈelb ‡e‰שב eהאור ,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒזה אם ¿«¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ»

מ אור אודות BÈ˙¯,שמדובר ‰ÏÚÓÏשÈelb ‡e‰רק לא שקשור האור ¿«¿»≈ƒ

שבמדריגת סוף אין אור גילוי אלא כשלעצמה הבינה ספירת מדריגת עם

L ‡˜ÈzÚמאירהaה Ê‰ספירת ‰ÏÚ� ¯B‡ Èelb „vÓe .‰�È·הקשור «ƒ»∆¿ƒ»ƒ«ƒ«¬∆∆
הוא ברוך הקדוש של גבול הבלי ‰˙eÏlk˙עם ‰NÚ�שלÔÈew‰ '· «¬∆ƒ¿«¿««ƒ

וגבורה) Â(חסד סוף. אין אור בכח מזה, זה הפוכים דברים של זו ¿התכללות
זה הרי משניהם, »ÏÚשלמעלה

¯‡·n‰ C¯c6בחסידות ∆∆«¿…»
חז"ל מאמר »¿ÔÈ�Úa¿ƒאודות

BnÚהפסוק „ÁÙÂ ÏLn‰«¿≈»««ƒ
ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ7, ∆»ƒ¿»

כך: על אומרים ∆ישנוLשחז"ל
ÌÈÓמלאך ÏL ¯N Ï‡ÎÈnƒ»≈«∆«ƒ

Âמלאך N¯ישנו Ï‡È¯·‚ ¿«¿ƒ≈«
‰Ê ÌÈaÎÓ ÔÈ‡Â L‡ ÏL∆≈¿≈¿«ƒ∆

‰Ê ˙‡8L הוא,, לכך ההסבר ∆∆∆
vÓ„ש e‰fעליהם שמאיר ∆ƒ«

‰ÏÚÓlL ¯B‡ Èelbƒ∆¿«¿»
Â .Ì‰È�MÓשל זו התחברות ƒ¿≈∆¿

בעקבות למעלה, המלאכים

שלמעלה מה בפני התבטלותם

זה הרי C¯cמשניהם, ÏÚ«∆∆
ÏLÓגם hÓÏ‰,נמצא »»¿«»

ÌÈ¯N È�L ÌbLודם בשר ∆«¿≈»ƒ
Ì‰Lלהיות ‰ÌÈÎÙיכולים ∆≈¬»ƒ

‰p‰ ,‰fÓ ‰Ê,זאת בכל ∆ƒ∆ƒ≈
È�ÙÏ ÌÈ‡a Ì‰ ¯L‡k«¬∆≈»ƒƒ¿≈
Èelb „vÓ È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈ƒ«ƒ
Ì‰ ÌÈ„Á‡˙Ó CÏn‰«∆∆ƒ¿«¬ƒ≈
ÔÙ‡a Ì˙lÚÙ ÌÈÏÚBÙe¬ƒ¿À»»¿…∆
Â .˙e„Á‡˙‰ ÏLמכל ∆ƒ¿«¬¿

בגן האור גילוי אודות האמור

האור גילוי ואודות בחצות עדן

למעלה, המלאכים את המאחד

Ô‡kהרי Ìb Ô·eÈ ‰Ê C¯c ÏÚ,הלילה בחצות מצרים ליציאת בנוגע «∆∆∆»«»
Èelb‰ „vnLנאמרהנעלה שעליו זה, בזמן CÈ¯aשמאיר ‡L„˜c ∆ƒ««ƒ¿À¿»¿ƒ

,'eÎ ‡ÚLÚzL‡Ï ‡˙‡ ‡e‰ידו על ‰eaÁ¯הרי ‰NÚ� »»¿ƒ¿«¿¿»«¬∆«ƒ
'·„ ˙eÏlk˙‰‰Â('ב B¯e·‚e˙.(=של ÌÈ„ÒÁ ÔÈew‰,וכאמור ¿«ƒ¿«¿¿««ƒ¬»ƒ¿

העליונות בספירות במקומם, בהיותם רק אינה והגבורה החסד מידת התכללות

גם אלא האצילות, Ì‰Lשבעולם BÓkיותר למטה להאיר ÈÁ·a�˙יורדות ¿∆≈ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa e�È‰ ,‰ÏÈÏ.ההתכללות ישנה שם גם הרי וכיון, «¿»«¿ƒ¿ƒ«««¿

לכן יותר, למטה האצילות מעולם הירידה זו המלכות, ספירת של שענינה

‰hÓÏ Ìb CLÓ� ‰Ê „vÓe,שלנו ÌÈ¯ˆÓÏבעולם Û‚� ‰È‰iL ƒ«∆ƒ¿»«¿«»∆ƒ¿∆»…¿ƒ¿«ƒ
L ,Ï‡¯NÈÏ ‡BÙ¯Âביחד וגבורה חסד ידי על הנעשית זו, e‰fפעולה ¿»¿ƒ¿»≈∆∆
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(העכער עּלּוי אחר ּבעּלּוי ּביֹותר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַמּצד
העכער). נאך אּון העכער ֶֶֶֶָאּון

ההמׁשכהp‰Â9‰ב) ׁשּתהיה היא ׁשהּתכלית ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נגף יהיה הּזה ּבעֹולם ׁשּלמּטה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,

ליׂשר ורפֹוא ידילמצרים על הּגּלּוי להיֹות הצר לכן אל, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מה ׁשּזהּו הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהיא הּמלכּות, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹספירת

ספירת10ּׁשּכתּוב על קאי ּדפתח הּפתח, על הוי' ּופסח ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
אינֹו11הּמלכּות הּמלכּות ּבספירת הּגּלּוי אפן אמנם, . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

אם ּדהּנה, ּבלבד. מעבר ּבדר אם ּכי התלּבׁשּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבדר
מּׁשּתי ּבאחד היה אזי התלּבׁשּות, ּבדר הּגּלּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ידי על מּמציאּותם מתּבּטלים הּספירֹות ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנים.
ּובמילא ספירֹות), אֹויס געווארן וואלטן (זיי אֹור ְְְִִִֵֵַָָָהּגּלּוי
היּו ׁשהּספירֹות אֹו למּטה, האֹור נמׁש היה ְְְִִֶַַָָָָָָֹלא
ארֹויפגעלייגט וואלט ספירה (ּדי האֹור את ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמגּבילֹות
הּגּלּוי אז היה ולא והגּבלה), מדידה איר אֹור ּדעם ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹאֹויף
ּכפי אם ּכי ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו ּבחינת מּצד ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֶַַַּכפי
הצר ולכן הּמלכּות. ספירת ידי על ּבהגּבלה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ּכמֹו ּבלבד, מעבר ּבדר ּבמלכּות ההמׁשכה אפן ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹלהיֹות
ּוכתיב ּדיקא, ּופסח הּפתח, על הוי' ּופסח 12ׁשּכתּוב ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּגם אמנם, ּדיקא. ועברּתי גֹו', מצרים ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָועברּתי
ידי על הּמעבר ּפֹועל מעבר, ּבדר היא ההמׁשכה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכאׁשר
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שם.9) תו"ח שם. ח"ז אוה"ת ראה – לקמן כג.10)בהבא יב, ובכ"מ.11)בא ב. טו, שה"ש יב.12)לקו"ת שם, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ôe‡ ¯ÚÎÚ‰) ÈelÚ ¯Á‡ ÈelÚa ¯˙BÈa ‰ÏÚ� ¯B‡ Èelb „vÓƒ«ƒ«¬∆¿≈¿ƒ««ƒ∆∆
.(¯ÚÎÚ‰ Í‡� Ôe‡ ¯ÚÎÚ‰∆∆»∆∆

‰p‰Â (·9˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈkביציאת שהאירה האלוקית ההתגלות של ¿ƒ≈≈»∆««¿ƒ
מעלה, מלמעלה באה היותה למרות ‰‰ÎLÓ‰מצרים, ‰È‰zL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆««¿»»

האור) של «»¿hÓÏ‰,(=הירידה
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓlL∆¿«»»»«∆
‡BÙ¯Â ÌÈ¯ˆÓÏ Û‚� ‰È‰Èƒ¿∆»…¿ƒ¿«ƒ¿»
C¯ˆ‰ ,ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈»≈À¿«

˙BÈ‰ÏÈelb‰האלוקי ƒ¿«ƒ
דוקא האצילות, »ÏÚשמעולם
.˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„Èבגלל ¿≈¿ƒ«««¿

האור זו ספירה ידי על שרק

יכול האצילות בעולם שמאיר

התחתונים. בעולמות להתקבל

היותר הספירות שלעומת כיון

משייכות למעלה שהם עליונות

מהותה הרי הנבראים, של לגבול

היא, המלכות ספירת È‰L∆ƒ‡של
.ÌÈ‡¯·p‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«ƒ¿»ƒ

Lהאלוקי שהגילוי זה, ∆ענין
דוקא הוא הרי מצרים ביציאת

בספירת המעבר באמצעות

בe‰fהמלכות Ó‰רמוז ∆«
·e˙kM10למכת בקשר ∆»
ÏÚבכורות 'ÈÂ‰ ÁÒÙe»«¬»»«

c ,Á˙t‰המילהÈ‡˜ Á˙Ù «∆«¿∆«»ƒ
רומזת) ÈÙÒ¯˙(=מוסבת, ÏÚ«¿ƒ«

˙eÎÏn‰11שכשם (כיון ««¿
כמקום משמש הבית שפתח

כך החוצה, הבית מן יציאה

הנבראים). מקום אל היציאה נעשית דרכו כ"פתח" משמשת המלכות ספירת

יכול זה הרי למדריגה, ממדריגה האלוקי האור של ירידה אודות כשמדובר

עם מתאחד שהאור כזו בצורה להיות יכולה הירידה אופנים. בשני להיות

בשם נקראת זו ירידה מגיע, הוא אליה התחתונה המדריגה של מהותה

"התאחדות" שנעשית למידתו, המתאים בגד הלובש אדם כמשל "התלבשות",

שעליו. מהבגד מתפעל והאדם הלובשו האדם אל בטל הבגד שהרי ביניהם,

רק מסוימת בדרך העובר אדם כמשל "מעבר" בשם הנקראת ירידה ישנה אך

בה הדרך לבין האדם בין פנימי קשר נוצר שלא אחר, למקום להגיע מנת על

אופן ישנו לכך שבדוגמא הרי בלבד, אמצעי אלא אינה לדידו שהרי עבר הוא

הוא אליה המדריגה ממהות מובדל נשאר למדריגה ממדריגה היורד האור בו

שלמטה בעולם לפעול מנת על בלבד דרכה עובר שהאור אלא זה ואין ירד,

‡ÔÙיותר. ,Ì�Ó‡ירידתÈelb‰מלמעלה ÈÙÒ¯˙אמצעותaהאלוקי »¿»…∆«ƒƒ¿ƒ«
.„·Ïa ¯·ÚÓ C¯„a Ì‡ Èk ,˙eLaÏ˙‰ C¯„a B�È‡ ˙eÎÏn‰««¿≈¿∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¬»ƒ¿«

Èelb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰p‰cלתחתונים סוף אין אור של C¯„aוהירידה ¿ƒ≈ƒ»»«ƒ¿∆∆
˙eLaÏ˙‰לבין האור בין "התאחדות" נגרמת שהיתה כאמור היינו ƒ¿«¿

מתגלה הוא דרכם השונות ‰ÌÈ�tהמדריגות ÈzMÓ „Á‡a ‰È‰ ÈÊ‡ ,¬«»»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ
‡B(=האופנים) היתה, ה"אחדות" ‰B¯ÈÙq˙שתוצאת eÈ‰Lשדרכם ∆»«¿ƒ

האור ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒלמטהמאיר
Èelb‰ È„È ÏÚ Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»«¿≈«ƒ

¯B‡ואינם מוגבלים הם שהרי ,

גבול בלי אור להכיל יכולים

Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÔËÏ‡ÂÂ ÈÈÊ)≈»ƒ»
) ˙B¯ÈÙÒ ÒÈB‡היו =הם ¿¿ƒ

ספירות" "לא ),נהיות
‡ÏÈÓ·e,CLÓ� ‰È‰ ‡Ï ¿≈»…»»ƒ¿»

B‡ ,‰hÓÏ ¯B‡‰שתוצאת »¿«»
הפוכה היתה ה"אחדות"

˙BÏÈa‚Ó eÈ‰ ˙B¯ÈÙq‰L∆«¿ƒ»«¿ƒ
‰¯ÈÙÒ Èc) ¯B‡‰ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»
Ë‚ÈÈÏ‚ÙÈB¯‡ ËÏ‡ÂÂ»«¿∆≈¿
¯È‡ ¯B‡ ÌÚc ÛÈB‡≈ƒ

‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óהספירה= ¿ƒ»¿«¿»»
את האור על "מניחה" היתה

שלה וההגבלה ÏÂ‡המדידה ,(¿…
Ê‡ ‰È‰כזה ‰Èelbבמקרה »»»«ƒ

סוף אין אור e‰L‡של ÈÙk¿ƒ∆
B„B·Îa ˙�ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÈÙk Ì‡ Èk ,BÓˆÚ·e¿«¿ƒƒ¿ƒ

‡e‰Lנתון‰Ïa‚‰a ∆¿«¿»»
È„Èשנגרמה ÏÚ"התלבשותו" «¿≈

ÔÎÏÂב .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»≈
כזו בצורה יאיר שהאור מנת על

גם בגלוי יאיר גבול הבלי שכוחו

הזה בעולם ביחד והגבורה החסד מידת פעולת מתאפשרת אז רק שהרי למטה

כך לשם הרי aהגשמי ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ספירתאמצעות À¿«ƒ¿…∆««¿»»¿
BÓkה ,„·Ïa ¯·ÚÓ C¯„a ˙eÎÏÓבמה זה דבר e˙kL·שרמוז «¿¿∆∆«¬»ƒ¿«¿∆»

Á˙t‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ ÁÒÙeבכורות במכת ה' התגלות אופן את מתארת התורה »«¬»»««∆«
Èc˜‡במילה "ÁÒÙe"כמשל וקפיצה דילוג היא שמשמעותה (=דוקא) »««¿»

אין אור ירידת וכך שביניהם השטח בו נוגע שאין למקום ממקום המדלג אדם

היא למטה להאיר השונותסוף המדריגות של ה"צמצומים" שאין כזו בצורה

בו eנוגעים ממה. זה דבר מובן להתגלות12(=שכתוב)È˙Î·שעוד בנוגע ¿ƒ
בכורות במכת ‚B',ה' ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂבמילה בשימוש הדיוק ¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ

‡˜Èc "Èz¯·ÚÂ",ועברתי אומר: הוא ברוך הקדוש כפול. הוא (=דוקא) ¿»«¿ƒ«¿»
המילה פירוש כן כמו צמצומים. בלי היינו שאני, כמו בעצמי אני כלומר
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(העכער עּלּוי אחר ּבעּלּוי ּביֹותר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַמּצד
העכער). נאך אּון העכער ֶֶֶֶָאּון

ההמׁשכהp‰Â9‰ב) ׁשּתהיה היא ׁשהּתכלית ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נגף יהיה הּזה ּבעֹולם ׁשּלמּטה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,

ליׂשר ורפֹוא ידילמצרים על הּגּלּוי להיֹות הצר לכן אל, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מה ׁשּזהּו הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהיא הּמלכּות, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹספירת

ספירת10ּׁשּכתּוב על קאי ּדפתח הּפתח, על הוי' ּופסח ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
אינֹו11הּמלכּות הּמלכּות ּבספירת הּגּלּוי אפן אמנם, . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ

אם ּדהּנה, ּבלבד. מעבר ּבדר אם ּכי התלּבׁשּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבדר
מּׁשּתי ּבאחד היה אזי התלּבׁשּות, ּבדר הּגּלּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ידי על מּמציאּותם מתּבּטלים הּספירֹות ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנים.
ּובמילא ספירֹות), אֹויס געווארן וואלטן (זיי אֹור ְְְִִִֵֵַָָָהּגּלּוי
היּו ׁשהּספירֹות אֹו למּטה, האֹור נמׁש היה ְְְִִֶַַָָָָָָֹלא
ארֹויפגעלייגט וואלט ספירה (ּדי האֹור את ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמגּבילֹות
הּגּלּוי אז היה ולא והגּבלה), מדידה איר אֹור ּדעם ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹאֹויף
ּכפי אם ּכי ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו ּבחינת מּצד ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֶַַַּכפי
הצר ולכן הּמלכּות. ספירת ידי על ּבהגּבלה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ּכמֹו ּבלבד, מעבר ּבדר ּבמלכּות ההמׁשכה אפן ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹלהיֹות
ּוכתיב ּדיקא, ּופסח הּפתח, על הוי' ּופסח 12ׁשּכתּוב ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּגם אמנם, ּדיקא. ועברּתי גֹו', מצרים ּבארץ ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָועברּתי
ידי על הּמעבר ּפֹועל מעבר, ּבדר היא ההמׁשכה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכאׁשר
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Ôe‡ ¯ÚÎÚ‰) ÈelÚ ¯Á‡ ÈelÚa ¯˙BÈa ‰ÏÚ� ¯B‡ Èelb „vÓƒ«ƒ«¬∆¿≈¿ƒ««ƒ∆∆
.(¯ÚÎÚ‰ Í‡� Ôe‡ ¯ÚÎÚ‰∆∆»∆∆

‰p‰Â (·9˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈkביציאת שהאירה האלוקית ההתגלות של ¿ƒ≈≈»∆««¿ƒ
מעלה, מלמעלה באה היותה למרות ‰‰ÎLÓ‰מצרים, ‰È‰zL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆««¿»»

האור) של «»¿hÓÏ‰,(=הירידה
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓlL∆¿«»»»«∆
‡BÙ¯Â ÌÈ¯ˆÓÏ Û‚� ‰È‰Èƒ¿∆»…¿ƒ¿«ƒ¿»
C¯ˆ‰ ,ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈»≈À¿«

˙BÈ‰ÏÈelb‰האלוקי ƒ¿«ƒ
דוקא האצילות, »ÏÚשמעולם
.˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„Èבגלל ¿≈¿ƒ«««¿

האור זו ספירה ידי על שרק

יכול האצילות בעולם שמאיר

התחתונים. בעולמות להתקבל

היותר הספירות שלעומת כיון

משייכות למעלה שהם עליונות

מהותה הרי הנבראים, של לגבול

היא, המלכות ספירת È‰L∆ƒ‡של
.ÌÈ‡¯·p‰ ¯B˜Óe L¯L…∆¿«ƒ¿»ƒ

Lהאלוקי שהגילוי זה, ∆ענין
דוקא הוא הרי מצרים ביציאת

בספירת המעבר באמצעות

בe‰fהמלכות Ó‰רמוז ∆«
·e˙kM10למכת בקשר ∆»
ÏÚבכורות 'ÈÂ‰ ÁÒÙe»«¬»»«

c ,Á˙t‰המילהÈ‡˜ Á˙Ù «∆«¿∆«»ƒ
רומזת) ÈÙÒ¯˙(=מוסבת, ÏÚ«¿ƒ«

˙eÎÏn‰11שכשם (כיון ««¿
כמקום משמש הבית שפתח

כך החוצה, הבית מן יציאה

הנבראים). מקום אל היציאה נעשית דרכו כ"פתח" משמשת המלכות ספירת

יכול זה הרי למדריגה, ממדריגה האלוקי האור של ירידה אודות כשמדובר

עם מתאחד שהאור כזו בצורה להיות יכולה הירידה אופנים. בשני להיות

בשם נקראת זו ירידה מגיע, הוא אליה התחתונה המדריגה של מהותה

"התאחדות" שנעשית למידתו, המתאים בגד הלובש אדם כמשל "התלבשות",

שעליו. מהבגד מתפעל והאדם הלובשו האדם אל בטל הבגד שהרי ביניהם,

רק מסוימת בדרך העובר אדם כמשל "מעבר" בשם הנקראת ירידה ישנה אך

בה הדרך לבין האדם בין פנימי קשר נוצר שלא אחר, למקום להגיע מנת על

אופן ישנו לכך שבדוגמא הרי בלבד, אמצעי אלא אינה לדידו שהרי עבר הוא

הוא אליה המדריגה ממהות מובדל נשאר למדריגה ממדריגה היורד האור בו

שלמטה בעולם לפעול מנת על בלבד דרכה עובר שהאור אלא זה ואין ירד,

‡ÔÙיותר. ,Ì�Ó‡ירידתÈelb‰מלמעלה ÈÙÒ¯˙אמצעותaהאלוקי »¿»…∆«ƒƒ¿ƒ«
.„·Ïa ¯·ÚÓ C¯„a Ì‡ Èk ,˙eLaÏ˙‰ C¯„a B�È‡ ˙eÎÏn‰««¿≈¿∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¬»ƒ¿«

Èelb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰p‰cלתחתונים סוף אין אור של C¯„aוהירידה ¿ƒ≈ƒ»»«ƒ¿∆∆
˙eLaÏ˙‰לבין האור בין "התאחדות" נגרמת שהיתה כאמור היינו ƒ¿«¿

מתגלה הוא דרכם השונות ‰ÌÈ�tהמדריגות ÈzMÓ „Á‡a ‰È‰ ÈÊ‡ ,¬«»»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ
‡B(=האופנים) היתה, ה"אחדות" ‰B¯ÈÙq˙שתוצאת eÈ‰Lשדרכם ∆»«¿ƒ

האור ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒלמטהמאיר
Èelb‰ È„È ÏÚ Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»«¿≈«ƒ

¯B‡ואינם מוגבלים הם שהרי ,

גבול בלי אור להכיל יכולים

Ô¯‡ÂÂÚ‚ ÔËÏ‡ÂÂ ÈÈÊ)≈»ƒ»
) ˙B¯ÈÙÒ ÒÈB‡היו =הם ¿¿ƒ

ספירות" "לא ),נהיות
‡ÏÈÓ·e,CLÓ� ‰È‰ ‡Ï ¿≈»…»»ƒ¿»

B‡ ,‰hÓÏ ¯B‡‰שתוצאת »¿«»
הפוכה היתה ה"אחדות"

˙BÏÈa‚Ó eÈ‰ ˙B¯ÈÙq‰L∆«¿ƒ»«¿ƒ
‰¯ÈÙÒ Èc) ¯B‡‰ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»
Ë‚ÈÈÏ‚ÙÈB¯‡ ËÏ‡ÂÂ»«¿∆≈¿
¯È‡ ¯B‡ ÌÚc ÛÈB‡≈ƒ

‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óהספירה= ¿ƒ»¿«¿»»
את האור על "מניחה" היתה

שלה וההגבלה ÏÂ‡המדידה ,(¿…
Ê‡ ‰È‰כזה ‰Èelbבמקרה »»»«ƒ

סוף אין אור e‰L‡של ÈÙk¿ƒ∆
B„B·Îa ˙�ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÈÙk Ì‡ Èk ,BÓˆÚ·e¿«¿ƒƒ¿ƒ

‡e‰Lנתון‰Ïa‚‰a ∆¿«¿»»
È„Èשנגרמה ÏÚ"התלבשותו" «¿≈

ÔÎÏÂב .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»≈
כזו בצורה יאיר שהאור מנת על

גם בגלוי יאיר גבול הבלי שכוחו

הזה בעולם ביחד והגבורה החסד מידת פעולת מתאפשרת אז רק שהרי למטה

כך לשם הרי aהגשמי ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ספירתאמצעות À¿«ƒ¿…∆««¿»»¿
BÓkה ,„·Ïa ¯·ÚÓ C¯„a ˙eÎÏÓבמה זה דבר e˙kL·שרמוז «¿¿∆∆«¬»ƒ¿«¿∆»

Á˙t‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ ÁÒÙeבכורות במכת ה' התגלות אופן את מתארת התורה »«¬»»««∆«
Èc˜‡במילה "ÁÒÙe"כמשל וקפיצה דילוג היא שמשמעותה (=דוקא) »««¿»

אין אור ירידת וכך שביניהם השטח בו נוגע שאין למקום ממקום המדלג אדם

היא למטה להאיר השונותסוף המדריגות של ה"צמצומים" שאין כזו בצורה

בו eנוגעים ממה. זה דבר מובן להתגלות12(=שכתוב)È˙Î·שעוד בנוגע ¿ƒ
בכורות במכת ‚B',ה' ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂבמילה בשימוש הדיוק ¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ
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ּבענינים הּזה ּבעֹולם למּטה ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּספירה
ליׂשראל ורפֹוא למצרים נגף ׁשּיהיה הינּו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּגׁשמּיים,

אחרֹון ּבקּונטרס וכּמבאר ּכאׁשר13ּבגׁשמּיּות, ׁשּגם ְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשּתהיה ּפֹועל זה הרי ּבלבד, מעבר ּבדר נמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאֹור
להיֹותֹו ּגיסא, ּולאיד הּזה, ּבעֹולם למּטה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָההמׁשכה
ׁשהּוא ּכמֹו האֹור נׁשאר לכן ּבלבד, מעבר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבדר
ההמׁשכה היתה ולכן ּובעצמֹו. ּבכבֹודֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבפׁשיטּותֹו,
ספירת עד הּספירֹות ּכל ידי על ּבלבד מעבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּבדר

מה ּכן ּגם וזהּו עלהּמלכּות. הוי' ּופסח ּׁשּכתּוב ְְֵֶֶַַַַַַָָ
רֹומז ּדפתח הּמׁשקֹוף, ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי ועל ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַהּפתח
לׁשאר רֹומזים ּומׁשקֹוף ּומזּוזֹות הּמלכּות, ְְְְְְִִִִַַַַָלספירת

ּכתיב כן ּוכמֹו מּׁשם14הּספירֹות. אלקינּו הוי' וּיֹוציאנּו ְְְֱִִִִֵֵֵַַָֹ
על קאי אלקינּו דהוי' נטּוּיה, ּובזרֹוע חזקה ְְְְֱֲֲִִֵַַָָָָָָָֹּביד
קאי נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד והּבינה, החכמה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָספירת

ּדארי זרֹועֹות ב' היא15על ׁשהּתכלית ּדכיון והינּו, , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
האֹור המׁשכת להיֹות הצר לכן למּטה, האֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻֻׁשּימׁש
ּדארי זרֹועֹות ב' מּבחינת ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָּדר
להיֹות הצר הּמדרגֹות ּובכל הּמלכּות. ספירת ְְְְְְִִֵַַַַַַַָֻעד
ב' חּבּור ענין הּוא ארי ּבבחינת הּקּוין, ב' ְְֲִִִִִִִַַַָחּבּור
,ּבארי ׁשהם ּכמֹו הּקּוין ב' ּדהינּו ,ּדארי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַזרֹועֹות
ּובינה חכמה ּדבחינת ּובינה, חכמה ּבבחינת כן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּוכמֹו
ועד הּמֹוחין, ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו הּקּוין ב' ְְְְִִִִֶַַַַַַהינּו
ּדהינּו לילה ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו הּקּוין ב' ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלחּבּור
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בו נוגעים עובר הוא שדרכם והמדרגות הספירות של הצמצומים מכל,שאין

מנת על כאמצעי רק מסוים במקום העובר האדם אודות שבמשל כמו מקום

אך המעבר למקומות האדם בין שייכות שאין למרות הרי אחר למקום להגיע

כן כמו חפצו, למחוז להגיע לו מאפשרת מקומות באותם הליכתו מקום מכל

האלוקי, לאור ≈ÏÚBtבנוגע
¯·Ún‰שלוÈ„È ÏÚ ««¬»«¿≈
‰¯ÈÙq‰,‰È‰zL «¿ƒ»∆ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰האור hÓÏ‰של ««¿»»¿«»

‰f‰ ÌÏBÚaכך כדי עד »»«∆
מטה למטה לפעול שיוכל

,e�È‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿
מצרים, יציאת אודות כמדובר

ÌÈ¯ˆÓÏ Û‚� ‰È‰iL∆ƒ¿∆»…¿ƒ¿«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ‡BÙ¯Âגם ¿»¿ƒ¿»≈

¯‡·nÎÂ .˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«¿…»
ÔB¯Á‡ Ò¯Ë�e˜a13ÌbL ¿¿¿∆«¬∆«

C¯„a CLÓ� ¯B‡‰ ¯L‡k«¬∆»ƒ¿»¿∆∆
„·Ïa ¯·ÚÓ‰Ê È¯‰ , «¬»ƒ¿«¬≈∆

‰È‰zL ÏÚBtאפשרית ≈∆ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰האור hÓÏ‰של ««¿»»¿«»

C„È‡Ïe ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ»
‡ÒÈb,שם מבואר שני) (=ומצד ƒ»

ÚÓ·¯ש C¯„a B˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆«¬»
¯B‡‰ ¯‡L� ÔÎÏ ,„·Ïaƒ¿«»≈ƒ¿»»

העליונה e‰L‡במעלתו BÓk¿∆
B„B·Îa B˙eËÈLÙaƒ¿ƒƒ¿

.BÓˆÚ·e,לעיל האמור פי על ¿«¿
ויציאת בכורות מכת שבזמן

של ההתגלות אחד מצד מצרים

צריכה היתה האלוקי האור

שלצורך ממש בגשמיות לפעול

למטה ירידה להיות מוכרחת כך

סוף האין גילוי בכח רק להיות שיכולה כזו בפעולה מדובר שני ומצד מטה

מעלה למעלה המאיר הוא ברוך הקדוש ‰‰ÔÎÏÂ‰ÎLÓשל ‰˙È‰מצד ¿»≈»¿»««¿»»
Ïa·„אחד ¯·ÚÓ C¯„aהספירות של הצמצומים בה "נגעו" שלא כך ¿∆∆«¬»ƒ¿«

ומצד שהוא, כמו סוף אין נשאר שהאור כך לעבור צריכה היא דרכם השונות

עבר אכן הגילוי ‰B¯ÈÙq˙שני Ïk È„È ÏÚהאצילות שעברÚ„שבעולם «¿≈»«¿ƒ«
דרך ‰eÎÏn˙גם ˙¯ÈÙÒמתאפשרת אלו מדריגות בכל המעבר ידי שעל ¿ƒ«««¿

בתחתונים למטה Âהפעולה כל. דרך המעבר להיות צריך שבפועל זה, ¿ענין
Ôkרמוזe‰Êהספירות ÌbבÁ˙t‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ ÁÒÙe ·e˙kM ‰Ó ∆«≈«∆»»«««∆«

,ÛB˜Ln‰ ÏÚÂ ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚÂברוך הקדוש של שההתגלות היינו ¿«¿≈«¿¿«««¿
המדריגה דרך "לעבור" צריכה "ופסח" של באופן ¯ÊÓBהÁ˙Ùcהוא ¿∆«≈

e ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏהפרטים דרך ההתגלות לעבור צריכה כן לפני ƒ¿ƒ«««¿
ה הם שאלה ה"פתח", את ÛB˜LÓeה"בונים" ˙BÊeÊÓ(בכתוב (המוזכרים ¿«¿

‰B¯ÈÙq˙ה ¯‡LÏ ÌÈÊÓB¯ידי על אשר המלכות, מספירת שלמעלה ¿ƒƒ¿»«¿ƒ
המלכות לספירת הירידה מכן לאחר להיות יכולה דרכם, תחילה .המעבר

ÔÎ BÓÎeזה דבר במהרמוז ¿≈
‰È˙k14'ÈÂ·ש e�‡ÈˆBiÂ ¿ƒ«ƒ≈

‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓ e�È˜Ï‡¡…≈ƒ»¿»¬»»
,‰ieË� ÚB¯Ê·eעל ומבואר ƒ¿«¿»

רמוזות15כך זה שבפסוק ,

שלמעלה השונות המדריגות

דרכם המלכות מספירת מעלה

התגלות תחילה לעבור צריכה

מצרים בארץ סוף אין אור

˜‡Èו‰ÈÂ'השמות„ e�È˜Ï‡ ¿¬»»¡…≈»ƒ
רומזים) »ÏÚ(=מוסבים,

,‰�Èa‰Â ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»¿»¿«ƒ»
eהמיליםÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·¿»¬»»ƒ¿«

È‡˜ ‰ÈeË�,מוסבות=) ¿»»ƒ
עודÏÚרומזות) עליונה מדריגה «
CÈ¯‡cיותר, ˙BÚB¯Ê '·¿¿¬ƒ
ÔÂÈÎcאנפין ,e�È‰Â ,¿«¿¿≈»

CLÓiL ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰L∆««¿ƒƒ∆À¿«
C¯ˆ‰ ÔÎÏ ,‰hÓÏ ¯B‡‰»¿«»»≈À¿«
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»
¯„Ò Ïk C¯c∆∆»≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰ממעלה «ƒ¿«¿¿
BÚB¯Ê˙מעלה, '· ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿

˙¯ÈÙÒ „Ú CÈ¯‡c¿¬ƒ«¿ƒ«
.˙eÎÏn‰««¿

האין גילוי של הביטוי כאמור,

הוא הוא, ברוך הקדוש של סוף

המידות שתי חיבור ביכולת

וגבורה חסד ‰B‚¯„n˙לכןeההפכיות ÏÎ·,האור ונמשך יורד דרכם ¿»««¿≈
מטה מטה עד מעלה ‰ÔÈewממעלה '· ¯eaÁ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰חסד של À¿«ƒ¿ƒ««ƒ

שהיא. מדריגה בכל סוף אין אור לגילוי כ"כלי" משמש זה חבור וגבורה,

‡¯CÈכשמדובר ˙‚È¯„Ó ˙�ÈÁ·aזהאנפין ב‰e‡חבור ÔÈ�Úמתבטא ƒ¿ƒ««¿≈«¬ƒƒ¿»
'· ¯eaÁהe�È‰c ,CÈ¯‡c ˙BÚB¯Êהיא אלה זרועות של מהותם שהרי ƒ¿¿¬ƒ¿«¿
ÔÈew‰ וגבורה·' חסד aשל Ì‰L BÓkמדריגתÔÎ BÓÎe ,CÈ¯‡חבור ««ƒ¿∆≈¿¬ƒ¿≈

גם קיים הגבורה עם cהחסד ,‰�È·e ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ·aזו הריבמדריגה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»ƒ
‰�È·e ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ·e�È‰הם ‰ÔÈewבעצמם וגבורה·' חסד של ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿««ƒ

„ÚÂ ,ÔÈÁBn‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L BÓkשמגיעיםÔÈew‰ '· ¯eaÁÏ ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ««ƒ
וגבורה חסד e�È‰cשל ‰ÏÈÏ ˙�ÈÁ·a Ì‰L BÓkב˙¯ÈÙÒ ¿∆≈ƒ¿ƒ««¿»¿«¿¿ƒ«
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f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil

נגף למּטה ּגם ׁשּיהיה נמׁש ׁשּמּזה הּמלכּות, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹספירת
על נמׁש ׁשהאֹור לפי והינּו, ליׂשראל, ורפֹוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָלמצרים
ׁשאפן אּלא למּטה, ּגם נמׁש ׁשּלכן הּספירֹות, ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹידי
אם ּכי התלּבׁשּות, ּבדר אינֹו ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהמׁשכתֹו
ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור נׁשאר ׁשּלכן ּבלבד, מעבר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבדר

ּכּנ"ל. ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו ְְְְִִַַַַּבחינת

הּקּוין,p‰Â‰ג) ב' חּבּור יׁשנֹו הּזה ּבעֹולם למּטה ּגם ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַַַָָָ
מּצֹות דג' ּכֹוסֹות, וד' מּצֹות הג' ידי על ְְְְֵַַַַוהּוא
הּגבּורֹות ּבקו הם ּכֹוסֹות וד' החסדים, ּבקו ְְְְֲִֵֵַַַַָהם
וד' הּמּצֹות ּבג' למּטה האֹור המׁשכת אמנם ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָ(ּכדלקּמן).
ּבדר אם ּכי ּבלבד, מעבר ּבדר אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהּכֹוסֹות
ּבפעל היא וכֹוסֹות ּדמּצֹות העבֹודה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹהתלּבׁשּות,
הּוא, והענין התלּבׁשּות. ּבדר זה הרי ּכן ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,
עני מּצה ׁשהרי החסדים, ּבקו הם הּמּצֹות ג' נּהּדהּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכּידּוע ּכי,16ּבּטּול החסדים, לקו ׁשּי הּבּטּול וענין , ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָ
ּובמילא זּולתֹו, את סֹובל אינֹו אזי ּביׁשּות, הּוא ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָּכאׁשר
ּבבּטּול, הּוא ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה הּגבּורֹות, ּבתקף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַֹהּוא
ונמצא, החסדים, ּבקו והּוא לזּולתֹו, מקֹום נֹותן ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָאזי
ּבקו הם הּכֹוסֹות וד' החסדים. ענין הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַַַָׁשהּמּצֹות
ּבספירת הּוא יין הּנה הּספירֹות ׁשּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָהּגבּורֹות,

ּבסֹופּה מינּה מתערין ּדינין ּדבינה ּגם17הּבינה, כן ּוכמֹו , ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ
זה ׁשּמּצד הּדמים, רתיחּות נעׂשה הּיין ידי ׁשעל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמּטה,
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פ"ב. או"א) (שער יד שער פ"ח.
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‰hÓÏ Ìb ‰È‰iL CLÓ� ‰fnL ,˙eÎÏn‰שלנו שלבעולם חבור ««¿∆ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆«¿«»
של ההפכיות הפעולות בשתי המתבטא וגבורה BÙ¯Â‡חסד ÌÈ¯ˆÓÏ Û‚�»…¿ƒ¿«ƒ¿»

,e�È‰Â ,Ï‡¯NÈÏהרי הזה בעולם פעולתו את לפעול האור שיכולת כאמור ¿ƒ¿»≈¿«¿
Lזה ÈÙÏאחד ÔÎlLמצד ,˙B¯ÈÙq‰ Ïk È„È ÏÚ CLÓ� ¯B‡‰ ¿ƒ∆»ƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»≈

‡l‡ ,‰hÓÏ Ìb CLÓ�ƒ¿»«¿«»∆»
Lשני ‰B˙ÎLÓמצד ÔÙ‡ ∆…∆«¿»»

˙eÏLÏzL‰aעד הספירות ¿ƒ¿«¿¿
C¯„aלמטה B�È‡≈¿∆∆

˙eLaÏ˙‰(לעיל Èk(כאמור , ƒ¿«¿ƒ
,„·Ïa ¯·ÚÓ C¯„a Ì‡ƒ¿∆∆«¬»ƒ¿«

¯B‡‰ ¯‡L� ÔÎlLגם ∆»≈ƒ¿«»
למטה, ¿BÓkבהמצאותו

B„B·Îa ˙�ÈÁa ,‡e‰L∆¿ƒ«ƒ¿
.Ï"pk ,BÓˆÚ·e¿«¿««

‰p‰Â בכל‚) שלמעלה כמו ¿ƒ≈
צורך יש עובר האור שם מקום

של ההפכיות המידות בחיבור

המקום אז שרק וגבורה, חסד

של הגילוי את לקבל "כלי" הוא

כן כמו הרי סוף, אין »Ìbאור
B�LÈ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆∆¿

ל ‰ÔÈewביטוי '· ¯eaÁשל ƒ««ƒ
גורם זה חבור אשר וגבורה, חסד

"כלי" יהי' הזה העולם שגם לכך

סוף. אין אור זהÂלגילוי ¿חבור
È„È ÏÚ ‡e‰האדם פעולת «¿≈

את Â„'באכילתו ˙BvÓ '‚‰««¿
˙BÒBkהסדר בליל „‚'היין ,¿
˙BvÓהרוחנית ‰Ìבמהותם «≈

˙BÒBk '„Â ,ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜a¿««¬»ƒ¿
הרוחנית במהותם Â˜aהיין Ì‰≈¿«

Ì�Ó‡ .(Ôn˜Ï„k) ˙B¯e·b‰הנעשית סוף אין אור התגלות בין הבדל יש «¿¿ƒ¿«»»¿»
והגבורה החסד מידת חבור ידי על העליונות ובספירות עליונים בעולמות

לעומת hÓÏ‰שבהם, ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰הזה ‚'אמצעותaבעולם «¿»«»¿«»¿
.˙BÒBk‰ '„Â ˙Bvn‰בכל סוף אין אור של ההתגלות הרי למעלה, ««¿«

המדרגות כל דרך העובר האור מעבר. בדרך אלא איננה שהיא, מדריגה

אין אור התגלות אודות כשמדובר אך עימהן. וקשור מתאחד אינו העליונות

היין ושתיית המצות באכילת הגשמי הזה בעולם ÚÓ·¯סוף C¯„a B�È‡≈¿∆∆«¬»
,˙eLaÏ˙‰ C¯„a Ì‡ Èk ,„·Ïaממש מתאחד סוף אין שאור היינו ƒ¿«ƒƒ¿∆∆ƒ¿«¿

והיין. והמצות היהודי cעם ‰„B·Ú‰ È¯‰Lבאכילתיהודי˙BvÓושתיית ∆¬≈»¬»¿«ְ

של‰È‡הייןכֹוסֹות מהות עם LnÓקשורה ÏÚÙa,הגשמי הזה בעולם ƒ¿…««»
בעבודה דוקא הוא רצונו העולמות, מכל שלמעלה הוא ברוך הקדוש והרי

ממקום העובר האדם אודות שבמשל וכמו הגשמי. הזה בעולם הנעשית

בינו שייכות שאין בדרך, עובר הוא בהם המקומות כל לעומת הרי למקום,

בודאי הרי ותשוקתו, רצונו כל ששם למקום חפצו למחוז בהגיעו הרי לבינם,

שבעולם כיון בנמשל, גם וכך מקום. אותו לבין בינו אמיתית שייכות שקיימת

בו, האדם ובעבודת הגשמי הזה

של והרצון התשוקה בהם

ובשבילם הוא, ברוך הקדוש

העולמות בריאת נעשית

כולם, והספירות Ì‡Â¿ƒהעליונים
Ôkסוף אין אור התגלות ≈

הזה בעולם האדם ≈¬‰¯Èבעבודת
˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‰Ê∆¿∆∆ƒ¿«¿

ממש .והתאחדות
הקשר את לבאר יש תחילה הנה

עם והיין המצות של הרוחני

בגלל והגבורות. החסדים עניין

והיין המצות הרי זה קשר

המדריגות אותם לכל מקבילים

המבטאות העליונים שבעולמות

והגבורה. החסד חיבור את

ÂביאורÔÈ�Ú‰של הרוחני ¿»ƒ¿»
מתבטא שזה כפי והיין המצות

האדם p‰c‰בנפש ,‡e‰¿ƒ≈
של הרוחני ‰Bvn˙ענינם '‚««

È¯‰L ,ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜a Ì‰≈¿««¬»ƒ∆¬≈
d�È�Ú ‰vÓבנפש הרוחני «»ƒ¿»»

מישותו,Ïehaהוא האדם ƒ
Úe„ik16Ïeha‰ ÔÈ�ÚÂ . «»«¿ƒ¿««ƒ
CiLשל ˜Âלמהות «»ְ«

Èk ,ÌÈ„ÒÁ‰של ענינה הרי «¬»ƒƒ
היכולת היא באדם החסד מידת

והרי עימו. ולהתאחד להתחבר מזו, ויתירה לזולת, מקום לתת ∆¬»L‡k¯בנפש
‰e‡האדם ‡ÏÈÓ·e ,B˙ÏeÊ ˙‡ Ï·BÒ B�È‡ ÈÊ‡ ,˙eLÈa ‡e‰¿≈¬«≈≈∆»¿≈»

הוא ואדרבא החסד, ממידת ‰B¯e·b˙רחוק Û˜˙aמקום נותן שאינו עד , ¿…∆«¿
לזולת L‡k¯כלל Ôk ÔÈ‡M ‰Ó �Ô˙Bהאדם. ÈÊ‡ ,Ïeh·a ‡e‰ «∆≈≈«¬∆¿ƒ¬«≈

‡e‰Â ,B˙ÏeÊÏ ÌB˜Óאז Bvn‰L˙,נמצא ,‡ˆÓ�Â .ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜a »¿»¿¿««¬»ƒ¿ƒ¿»∆««
הרי ביטול, הוא Âשענינם .ÌÈ„ÒÁ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰הרוחני ענינם זאת, לעומת ƒ¿««¬»ƒ

‰BÒBk˙של ש„' È�ÚaLהוא Úe„ik ,˙B¯e·b‰ Â˜a Ì‰‰ Ôשורש «≈¿««¿«»«∆¿ƒ¿««
ב היין של ה‰p‰העליונותB¯ÈÙq˙הרוחני ÈÙÒa¯˙עניין ‡e‰ ÔÈÈ ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿ƒ«

,‰�Èa‰בזהר נאמר 17dÙBÒaוהרי d�ÈÓ ÔÈ¯Ú˙Ó ÔÈ�Èc ‰�È·c «ƒ»¿ƒ»ƒƒƒ¿»ƒƒ»¿»
בסופה) ממנה מתעוררים דינים e(=שבינה, הדין, מידת עם יין של זו שייכות

מתבטאת hÓÏ‰,והגבורה Ì„‡a Ìb ÔÎ BÓÎשרואים È„Èוכמו ÏÚL ¿≈«»»»¿«»∆«¿≈
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ט f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil

נגף למּטה ּגם ׁשּיהיה נמׁש ׁשּמּזה הּמלכּות, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹספירת
על נמׁש ׁשהאֹור לפי והינּו, ליׂשראל, ורפֹוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָלמצרים
ׁשאפן אּלא למּטה, ּגם נמׁש ׁשּלכן הּספירֹות, ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹידי
אם ּכי התלּבׁשּות, ּבדר אינֹו ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהמׁשכתֹו
ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור נׁשאר ׁשּלכן ּבלבד, מעבר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבדר

ּכּנ"ל. ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו ְְְְִִַַַַּבחינת

הּקּוין,p‰Â‰ג) ב' חּבּור יׁשנֹו הּזה ּבעֹולם למּטה ּגם ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַַַָָָ
מּצֹות דג' ּכֹוסֹות, וד' מּצֹות הג' ידי על ְְְְֵַַַַוהּוא
הּגבּורֹות ּבקו הם ּכֹוסֹות וד' החסדים, ּבקו ְְְְֲִֵֵַַַַָהם
וד' הּמּצֹות ּבג' למּטה האֹור המׁשכת אמנם ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָ(ּכדלקּמן).
ּבדר אם ּכי ּבלבד, מעבר ּבדר אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהּכֹוסֹות
ּבפעל היא וכֹוסֹות ּדמּצֹות העבֹודה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹהתלּבׁשּות,
הּוא, והענין התלּבׁשּות. ּבדר זה הרי ּכן ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמׁש,
עני מּצה ׁשהרי החסדים, ּבקו הם הּמּצֹות ג' נּהּדהּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכּידּוע ּכי,16ּבּטּול החסדים, לקו ׁשּי הּבּטּול וענין , ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָ
ּובמילא זּולתֹו, את סֹובל אינֹו אזי ּביׁשּות, הּוא ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָּכאׁשר
ּבבּטּול, הּוא ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה הּגבּורֹות, ּבתקף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַֹהּוא
ונמצא, החסדים, ּבקו והּוא לזּולתֹו, מקֹום נֹותן ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָאזי
ּבקו הם הּכֹוסֹות וד' החסדים. ענין הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַַַָׁשהּמּצֹות
ּבספירת הּוא יין הּנה הּספירֹות ׁשּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָהּגבּורֹות,

ּבסֹופּה מינּה מתערין ּדינין ּדבינה ּגם17הּבינה, כן ּוכמֹו , ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ
זה ׁשּמּצד הּדמים, רתיחּות נעׂשה הּיין ידי ׁשעל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמּטה,
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‰hÓÏ Ìb ‰È‰iL CLÓ� ‰fnL ,˙eÎÏn‰שלנו שלבעולם חבור ««¿∆ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆«¿«»
של ההפכיות הפעולות בשתי המתבטא וגבורה BÙ¯Â‡חסד ÌÈ¯ˆÓÏ Û‚�»…¿ƒ¿«ƒ¿»

,e�È‰Â ,Ï‡¯NÈÏהרי הזה בעולם פעולתו את לפעול האור שיכולת כאמור ¿ƒ¿»≈¿«¿
Lזה ÈÙÏאחד ÔÎlLמצד ,˙B¯ÈÙq‰ Ïk È„È ÏÚ CLÓ� ¯B‡‰ ¿ƒ∆»ƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»≈

‡l‡ ,‰hÓÏ Ìb CLÓ�ƒ¿»«¿«»∆»
Lשני ‰B˙ÎLÓמצד ÔÙ‡ ∆…∆«¿»»

˙eÏLÏzL‰aעד הספירות ¿ƒ¿«¿¿
C¯„aלמטה B�È‡≈¿∆∆

˙eLaÏ˙‰(לעיל Èk(כאמור , ƒ¿«¿ƒ
,„·Ïa ¯·ÚÓ C¯„a Ì‡ƒ¿∆∆«¬»ƒ¿«

¯B‡‰ ¯‡L� ÔÎlLגם ∆»≈ƒ¿«»
למטה, ¿BÓkבהמצאותו

B„B·Îa ˙�ÈÁa ,‡e‰L∆¿ƒ«ƒ¿
.Ï"pk ,BÓˆÚ·e¿«¿««

‰p‰Â בכל‚) שלמעלה כמו ¿ƒ≈
צורך יש עובר האור שם מקום

של ההפכיות המידות בחיבור

המקום אז שרק וגבורה, חסד

של הגילוי את לקבל "כלי" הוא

כן כמו הרי סוף, אין »Ìbאור
B�LÈ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆∆¿

ל ‰ÔÈewביטוי '· ¯eaÁשל ƒ««ƒ
גורם זה חבור אשר וגבורה, חסד

"כלי" יהי' הזה העולם שגם לכך

סוף. אין אור זהÂלגילוי ¿חבור
È„È ÏÚ ‡e‰האדם פעולת «¿≈

את Â„'באכילתו ˙BvÓ '‚‰««¿
˙BÒBkהסדר בליל „‚'היין ,¿
˙BvÓהרוחנית ‰Ìבמהותם «≈

˙BÒBk '„Â ,ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜a¿««¬»ƒ¿
הרוחנית במהותם Â˜aהיין Ì‰≈¿«

Ì�Ó‡ .(Ôn˜Ï„k) ˙B¯e·b‰הנעשית סוף אין אור התגלות בין הבדל יש «¿¿ƒ¿«»»¿»
והגבורה החסד מידת חבור ידי על העליונות ובספירות עליונים בעולמות

לעומת hÓÏ‰שבהם, ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰הזה ‚'אמצעותaבעולם «¿»«»¿«»¿
.˙BÒBk‰ '„Â ˙Bvn‰בכל סוף אין אור של ההתגלות הרי למעלה, ««¿«

המדרגות כל דרך העובר האור מעבר. בדרך אלא איננה שהיא, מדריגה

אין אור התגלות אודות כשמדובר אך עימהן. וקשור מתאחד אינו העליונות

היין ושתיית המצות באכילת הגשמי הזה בעולם ÚÓ·¯סוף C¯„a B�È‡≈¿∆∆«¬»
,˙eLaÏ˙‰ C¯„a Ì‡ Èk ,„·Ïaממש מתאחד סוף אין שאור היינו ƒ¿«ƒƒ¿∆∆ƒ¿«¿

והיין. והמצות היהודי cעם ‰„B·Ú‰ È¯‰Lבאכילתיהודי˙BvÓושתיית ∆¬≈»¬»¿«ְ

של‰È‡הייןכֹוסֹות מהות עם LnÓקשורה ÏÚÙa,הגשמי הזה בעולם ƒ¿…««»
בעבודה דוקא הוא רצונו העולמות, מכל שלמעלה הוא ברוך הקדוש והרי

ממקום העובר האדם אודות שבמשל וכמו הגשמי. הזה בעולם הנעשית

בינו שייכות שאין בדרך, עובר הוא בהם המקומות כל לעומת הרי למקום,

בודאי הרי ותשוקתו, רצונו כל ששם למקום חפצו למחוז בהגיעו הרי לבינם,

שבעולם כיון בנמשל, גם וכך מקום. אותו לבין בינו אמיתית שייכות שקיימת

בו, האדם ובעבודת הגשמי הזה

של והרצון התשוקה בהם

ובשבילם הוא, ברוך הקדוש

העולמות בריאת נעשית

כולם, והספירות Ì‡Â¿ƒהעליונים
Ôkסוף אין אור התגלות ≈

הזה בעולם האדם ≈¬‰¯Èבעבודת
˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‰Ê∆¿∆∆ƒ¿«¿

ממש .והתאחדות
הקשר את לבאר יש תחילה הנה

עם והיין המצות של הרוחני

בגלל והגבורות. החסדים עניין

והיין המצות הרי זה קשר

המדריגות אותם לכל מקבילים

המבטאות העליונים שבעולמות

והגבורה. החסד חיבור את

ÂביאורÔÈ�Ú‰של הרוחני ¿»ƒ¿»
מתבטא שזה כפי והיין המצות

האדם p‰c‰בנפש ,‡e‰¿ƒ≈
של הרוחני ‰Bvn˙ענינם '‚««

È¯‰L ,ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜a Ì‰≈¿««¬»ƒ∆¬≈
d�È�Ú ‰vÓבנפש הרוחני «»ƒ¿»»

מישותו,Ïehaהוא האדם ƒ
Úe„ik16Ïeha‰ ÔÈ�ÚÂ . «»«¿ƒ¿««ƒ
CiLשל ˜Âלמהות «»ְ«

Èk ,ÌÈ„ÒÁ‰של ענינה הרי «¬»ƒƒ
היכולת היא באדם החסד מידת

והרי עימו. ולהתאחד להתחבר מזו, ויתירה לזולת, מקום לתת ∆¬»L‡k¯בנפש
‰e‡האדם ‡ÏÈÓ·e ,B˙ÏeÊ ˙‡ Ï·BÒ B�È‡ ÈÊ‡ ,˙eLÈa ‡e‰¿≈¬«≈≈∆»¿≈»

הוא ואדרבא החסד, ממידת ‰B¯e·b˙רחוק Û˜˙aמקום נותן שאינו עד , ¿…∆«¿
לזולת L‡k¯כלל Ôk ÔÈ‡M ‰Ó �Ô˙Bהאדם. ÈÊ‡ ,Ïeh·a ‡e‰ «∆≈≈«¬∆¿ƒ¬«≈

‡e‰Â ,B˙ÏeÊÏ ÌB˜Óאז Bvn‰L˙,נמצא ,‡ˆÓ�Â .ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜a »¿»¿¿««¬»ƒ¿ƒ¿»∆««
הרי ביטול, הוא Âשענינם .ÌÈ„ÒÁ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰הרוחני ענינם זאת, לעומת ƒ¿««¬»ƒ

‰BÒBk˙של ש„' È�ÚaLהוא Úe„ik ,˙B¯e·b‰ Â˜a Ì‰‰ Ôשורש «≈¿««¿«»«∆¿ƒ¿««
ב היין של ה‰p‰העליונותB¯ÈÙq˙הרוחני ÈÙÒa¯˙עניין ‡e‰ ÔÈÈ ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿ƒ«

,‰�Èa‰בזהר נאמר 17dÙBÒaוהרי d�ÈÓ ÔÈ¯Ú˙Ó ÔÈ�Èc ‰�È·c «ƒ»¿ƒ»ƒƒƒ¿»ƒƒ»¿»
בסופה) ממנה מתעוררים דינים e(=שבינה, הדין, מידת עם יין של זו שייכות

מתבטאת hÓÏ‰,והגבורה Ì„‡a Ìb ÔÎ BÓÎשרואים È„Èוכמו ÏÚL ¿≈«»»»¿«»∆«¿≈
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ּבג' למּטה האֹור המׁשכת אמנם, הּגבּורֹות. ּבתקף ְְְְְְֶַַַַָָָָָֹהּוא
התלּבׁשּות, ּבדר זה הרי ּבגׁשמּיּות, הּכֹוסֹות וד' ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַהּמּצֹות
עד ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ּבחינת ׁשּבין הּמדרגֹות ׁשּבכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוהינּו,
מעבר, ּבדר היא האֹור המׁשכת והּכֹוסֹות, ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָלהּמּצֹות
ּבדר היא והּכֹוסֹות ּבהּמּצֹות האֹור המׁשכת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָאבל

ּכּנ"ל. ְְִַַַהתלּבׁשּות

¯e‡·eחסדים ענינם ׁשהּמּצֹות ּכׁשם ּדהּנה, הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבעבֹודה. הּמּצֹות ּפעּלת ּגם היא כן ּכמֹו ְְֲִֵַַַַַַָָֻּכּנ"ל,

ידּוע ּדמהימנּותא18ּדהּנה מכלא היא ּדר19ׁשּמּצה ועל , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
רז"ל ׁשּיטעם20ׁשאמרּו עד אּבא לקרא יֹודע הּתינֹוק אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אּבא. קֹורא הּוא ּדגן טעם ׁשּטֹועם זה ידי ועל ּדגן, ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָטעם
ׁשהרי ודעת, טעם ּפי על אינּה אּבא ׁשּקריאתֹו היֹות ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועם
קריאתֹו מקֹום, מּכל ּבזה, והּׂשגה הבנה ׁשּום לֹו ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָאין
זֹו ׁשּקריאה עד ּבמאד, ּגדֹול ּבתקף היא אּבא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּקֹורא

ּבדּברֹו יצאה ׁשּנפׁשֹו ּבאפן כ21היא ּוכמֹו ּגם. הּוא ן ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
אין ּכאׁשר ׁשּגם ּדמהימנּותא, מכלא ׁשהיא מּצה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאכילת
היּו ּבמצרים ׁשּבהיֹותם ׁשּזהּו ּבאלקּות, והּׂשגה הבנה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו

אּבא קטנּות ּבבחינת האמּונה22יׂשראל הרי מקֹום, מּכל , ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
קריאת ּבין הפרׁש יׁש אמנם, ּבמאד. ּגדֹול ּבתקף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהיא
קריאת ּדבׁשביל ּברּוחנּיּות. אּבא לקריאת ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָאּבא
אם נֹוגע ואינֹו ּבלבד, ּדגן טעם מסּפיק ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאּבא
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ב.18) קפג, ואילך.19)זח"ב ב ח, האמצעי לאדמו"ר האמונה בשער ובארוכה ואילך. ד רפד, דא"ח) (עם סידור שם. לקו"ת ראה

ואילך. רלו ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. ב כב, להצ"צ שער20)סהמ"צ שערים מבוא ז. פט"ו, לב"ר כהונה מתנות א. מ, ברכות ראה

(א). צמח בהגהת פי"ב ח"א ו.21)ה ה, שה"ש 22.19)ע"פ בהערה שצויינו מקומות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

vnL„שתיית ,ÌÈÓc‰ ˙eÁÈ˙¯ ‰NÚ� ÔÈi‰מצב‰Êרתיחת של ««ƒ«¬∆¿ƒ«»ƒ∆ƒ«∆
האדם ובנפש בגוף ‰B¯e·b˙.הדמים Û˜˙a ‡e‰החסד מידת לעומת ¿…∆«¿

ישות התעוררות עם קשורה הגבורה מידת הרי הביטול, תכונת עם הקשורה

מוחלט בביטול להיות אלה. תכונות שתי לחבר היא האדם עבודת תכלית האדם.

חדורה תהיה שישותו באופן אך

כי מובן האמור מכל זה. בביטול

שתיית עם ביחד המצות אכילת

שתי של חיבור זה הרי היין

חסד בנפש, הפוכות תנועות

כאמור,‡Ì�Óוגבורה. »¿»
‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»

aאמצעות'„Â ˙Bvn‰ '‚ ¿««¿
,˙eiÓL‚a ˙BÒBk‰זה אין «¿«¿ƒ

באמצעות נעשה שזה אופן באותו

שבעולמות והגבורה החסד חיבור

אלא Ê‰עליונים, È¯‰התגלות ¬≈∆
סוף אין אור ∆∆¿C¯„aשל

˙eLaÏ˙‰ממש .והתאחדות ƒ¿«¿
˙B‚¯„n‰ ÏÎaL ,e�È‰Â¿«¿∆¿»««¿≈

Lקיימות˙�ÈÁa ÔÈaומדריגת ∆≈¿ƒ«
Ï „Ú BÓˆÚ·e B„B·Îaעולם ƒ¿¿«¿«¿

אכילת נעשית בו הגשמי הזה

Â ˙Bvn‰שתיית,˙BÒBk‰ ««¿«
שבינתיים המדריגות בכל הרי

C¯„a ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»ƒ¿∆∆
˙ÎLÓ‰ Ï·‡ ,¯·ÚÓ«¬»¬»«¿»«

¯B‡‰קיום ידי על שנגרם »
BÒBk‰Â˙,המצווה ˙Bvn‰a¿««¿«

˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
.Ï"pk««

אכילת מצוות בקיום והגבורה החסד בחיבור שדוקא לכך הסיבה כאמור,

אור של והתאחדות התלבשות קיימת הגשמי הזה בעולם היין ושתיית המצות

והמימוש הקיום נעשה הזה בעולם המצוות שבקיום כיון זה הרי ממש, סוף אין

כאן הנעשית האדם בעבודת דוקא הוא ית' רצונו כמדובר, שהרי ה'. רצון של

למטה.

גם אלא המצוות, שבקיום הגשמי בחלק רק איננה הזה בעולם ה' עבודת

בכך. הכרוכה האדם שבנפש הרוחנית ‰ÔÈ�Úבעבודה ¯e‡·eשקיים ≈»ƒ¿»
הסדר בליל היין ושתיית המצות שבאכילת הרוחנית ה' ‰e‡,בעבודת

Ì�È�Ú ˙Bvn‰L ÌLk ,‰p‰cהוא ÔÎהרוחני BÓk ,Ï"pk ÌÈ„ÒÁ ¿ƒ≈¿≈∆««ƒ¿»»¬»ƒ««¿≈
‰„B·Úa ˙Bvn‰ ˙lÚt Ìb ‡È‰באכילתם הכרוכה בנפש .הפנימית ƒ«¿À«««»¬»

Úe„È ‰p‰c18‡È‰ ‰vnLבשם בזהר e�ÓÈ‰Óc˙‡נקראת ‡ÏÎÓ ¿ƒ≈»«∆«»ƒƒ¿»ƒ¿≈»»

האמונה) האמונה19(=מאכל את ומחזקת מזינה שאכילתה שם Âעל ¿מהות,
הזו היאההשפעה בנפש, משפיעה המצה C¯cשאכילת ÏÚמהe¯Ó‡L «∆∆∆»¿

Ï"Ê¯20הילד נפש על דגן לאכילת שישנה להשפעה ‰B�Èz˜בנוגע ÔÈ‡ : ««≈«ƒ
Ú„BÈלהתחיל‡¯˜ÏלאביוÌÚËiL „Ú "‡a‡"התינוק,Ô‚c ÌÚË ≈«ƒ¿…«»«∆ƒ¿«««»»

ÌÚË ÌÚBhL ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆∆≈««
‡e‰ Ô‚cלהיות ˜B¯‡מסוגל »»≈

‰BÈ˙לאביו ÌÚÂ ."‡a‡"«»¿ƒ¡
B˙‡È¯wLהילד "‡a‡"של ∆¿ƒ»«»

d�È‡באהÌÚË Èt ÏÚ ≈»«ƒ««
˙Ú„Âשל במהותו הבנה מתוך »««
ÌeLאביו BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,∆¬≈≈

a ‰‚O‰Â משמעות‰·�‰ ¬»»¿«»»»
לוÊ‰ההדבר אין קורא. שהוא ∆

אביו של במעלותיו הבנה

אין אליו. אביו של ובמסירותו

שלו הקשר עומק את מבין הוא

ו אביו ÌB˜Ó,עם ÏkÓƒ»»
B˙‡È¯˜הילד BwL¯‡של ¿ƒ»∆≈
"‡a‡"מהכרה נובעת היא «»

הכרה באביו, חזקה נפשית

שלכן שכל, של מעניין שלמעלה

בעקבות הבאה "אבא" הקריאה

הרי ÏB„bכך Û˜˙a ‡È‰ƒ¿…∆»
BÊ ‰‡È¯wL „Ú ,„‡Óaƒ¿…«∆¿ƒ»
‰‡ˆÈ BLÙpL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆«¿»¿»

B¯a„a21.של הזו ההשפעה ¿«¿
באה הילד נפש על הדגן אכילת

ברוך שהקדוש הרוחני מהכח

בדגן טבע פועל.הוא זה כח

הטבעית הנפש של ברוחניותה

האדם BÓÎeשל ומתחזקת. באה הגשמי באביו האדם של הנפשית שההכרה ¿
הרי דגן, אכילת ידי È‰L‡על ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a Ìb ‡e‰ ÔÎבשם נקראת ≈««¬ƒ««»∆ƒ
‡˙e�ÓÈ‰Óc ‡ÏÎÓ(האמונה את(=מאכל ומחזקת מעוררת שהיא בגלל ƒ¿»ƒ¿≈»»

ואמונה הכרה שמהות שבשמים, באביה האלוקית הנפש של והאמונה ההכרה

היא L‡k¯זו ÌbLש כזה במצב נמצא O‰Â‚‰האדם ‰�·‰ BÏ ÔÈ‡ ∆««¬∆≈¬»»¿«»»
L ,˙e˜Ï‡a,זה שמבוארe‰fמצב מה 22aבדוגמת Ì˙BÈ‰aLגלות ∆¡…∆∆∆ƒ¿»¿

,"‡a‡ ˙e�Ë˜" ˙�ÈÁ·a Ï‡¯NÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓהרי,ÌB˜Ó ÏkÓ ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿«»ƒ»»
,Ì�Ó‡ .„‡Óa ÏB„b Û˜˙a ‡È‰ ‰�eÓ‡‰ È¯‰חיזוק שגם למרות ¬≈»¡»ƒ¿…∆»ƒ¿…»¿»

אך הדגן, סגולת עם קשור שבשמים באבינו וההכרה ‰L¯Ùהאמונה LÈ≈∆¿≈
‡a‡ ˙‡È¯˜ ÔÈaש אביו Ïכלפי ˙eiÓL‚aעומת‡a‡ ˙‡È¯˜כלפי ≈¿ƒ««»¿«¿ƒƒ¿ƒ««»

ש הוא,ei�Áe¯a˙.אבינו ‡a‡לעוררÏÈ·L·cוההפרש ˙‡È¯˜ ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»
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ּדגן טעם רק יׁשנֹו ּדכאׁשר הּמּצה, הפ אֹו מּצה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָזה
אּבא, לקרא ׁשּיֹודע הּידיעה זה ידי על נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבד,

רז"ל ּכמאמר ולכן23והינּו היתה, חּטה הּדעת עץ ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָ
קריאת ּבענין אמנם הּידיעה. ענין את הּדגן טעם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָממׁשי
ּגם אֹו ּבאלקּות, הראּיה ענין ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹאּבא
האמּונה ּדבזכּות ּבלבד, אמּונה ּגם אֹו ּבלבד ְְְְֱֱִִִַַַַָָָָָהּכרה

מּמצרים אבֹותינּו ּבלבד,24נגאלּו ּדגן טעם מסּפיק אינֹו , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
ּכּנ"ל, ּבּטּול ענינּה ּדמּצה ּדוקא, מּצה להיֹות צרי ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָאּלא
מּגבֹוּה יֹורדים ּדמים וקמח, מּמים נעׂשית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָוהּמּצה

ּבמקֹום25לנמֹו ּכּמבאר החסדים ענין הּוא הּקמח וגם , ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו26אחר חסדים, היא עצמּה ׁשהּמּצה ׁשּכׁשם ונמצא, . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ועל החסדים. ענין ּכן ּגם היא ּבעבֹודה הּמּצה ּפעּלת ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻכן
כן ּכמֹו ּגבּורֹות, ׁשענינם ּדכׁשם הּכֹוסֹות, ּבענין זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדר
ּכן ּגם וזהּו הּגבּורֹות. ענין היא ּבעבֹודה ּפעּלתם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻּגם
נפקת מחכמה ּדאֹורייתא מּדאֹורייתא, הם ,27ׁשהּמּצֹות ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּבעל ּתֹורה ענין הּוא ׁשּבכללּות מּדרּבנן, הם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
ּובינה, חכמה הם ּפה ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּפה,
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יי f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil

ּדגן טעם רק יׁשנֹו ּדכאׁשר הּמּצה, הפ אֹו מּצה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָזה
אּבא, לקרא ׁשּיֹודע הּידיעה זה ידי על נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבד,

רז"ל ּכמאמר ולכן23והינּו היתה, חּטה הּדעת עץ ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָ
קריאת ּבענין אמנם הּידיעה. ענין את הּדגן טעם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָממׁשי
ּגם אֹו ּבאלקּות, הראּיה ענין ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹאּבא
האמּונה ּדבזכּות ּבלבד, אמּונה ּגם אֹו ּבלבד ְְְְֱֱִִִַַַַָָָָָהּכרה

מּמצרים אבֹותינּו ּבלבד,24נגאלּו ּדגן טעם מסּפיק אינֹו , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
ּכּנ"ל, ּבּטּול ענינּה ּדמּצה ּדוקא, מּצה להיֹות צרי ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָאּלא
מּגבֹוּה יֹורדים ּדמים וקמח, מּמים נעׂשית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָוהּמּצה

ּבמקֹום25לנמֹו ּכּמבאר החסדים ענין הּוא הּקמח וגם , ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו26אחר חסדים, היא עצמּה ׁשהּמּצה ׁשּכׁשם ונמצא, . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ועל החסדים. ענין ּכן ּגם היא ּבעבֹודה הּמּצה ּפעּלת ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻכן
כן ּכמֹו ּגבּורֹות, ׁשענינם ּדכׁשם הּכֹוסֹות, ּבענין זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדר
ּכן ּגם וזהּו הּגבּורֹות. ענין היא ּבעבֹודה ּפעּלתם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻּגם
נפקת מחכמה ּדאֹורייתא מּדאֹורייתא, הם ,27ׁשהּמּצֹות ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּבעל ּתֹורה ענין הּוא ׁשּבכללּות מּדרּבנן, הם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
ּובינה, חכמה הם ּפה ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּפה,
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.ÌÈ¯ˆnÓ e�È˙B·‡ eÏ‡‚� ‰�eÓ‡‰קריאת כי מובן האמור מכל הרי »¡»ƒ¿¬¬≈ƒƒ¿«ƒ

האלוקית בנפש הקשור אלוקי עניין אם כי טבעי עניין זה אין ברוחניות "אבא"

זו קריאה התעוררות לצורך דגן באכילת לכן אשר ÈtÒÓ˜שבאדם. B�È‡≈«¿ƒ
ÌÚËה‡l‡ ,„·Ïa Ô‚cהדגן,‡˜Âc ‰vÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆכיון ««»»ƒ¿«∆»»ƒƒ¿«»«¿»
‰vÓcהריd�È�Úהוא בנפש ופעולתה Ï"pk,הישותÏehaהרוחני ¿«»ƒ¿»»ƒ««

לאלוקות. ה"כלי" היא ה"ביטול" ה"ביטול"ותכונת שתכונת הרי למדנו

במילא הרי הביטול תכונת ישנה שבמצה בכך כן ואם החסד, מידת עם קשורה

כן. גם החסד מידת עם קשורה החסדÂהיא עם המצה של הקשר מזו, ¿יתירה
עצמה החסד מידת שגם אלא שבמצה, ה"ביטול" עניין מצד רק זה אין

ש בכך במצה, ÁÓ˜Âמשתקפת ÌÈnÓ ˙ÈNÚ� ‰vn‰המים ובמציאות ««»«¬≈ƒ«ƒ¿∆«
זה הרי מים אודות כשמדובר החסד. מידת מתכונות כמה משתקפות והקמח

היא זרימתם שצורת CBÓ�Ïבכך dB·bÓ ÌÈ„¯BÈ ÌÈÓc25,תכונה אשר ¿«ƒ¿ƒƒ»«¿»

של הגבוה ממקומו השפע ירידת את מבטאת למטה מלמעלה ירידה של זו

מידת מהות זו שפע, השפעת והרי המקבל, של הנמוכה מדריגתו אל המשפיע

הריÂהחסד. קמח אודות כשמדובר כן של‚Ìכמו הרוחני ‰ÁÓwעניינו ¿««∆«
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ÌÈ„ÒÁ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰26‡ˆÓ�Â האמור. מכל ƒ¿««¬»ƒ«¿…»¿»«≈¿ƒ¿»

בנפש המצה של פעולתה אודות

המצה,האדם של ששייכותה

מסתכם זה אין החסד למידת

היא הרוחני שבשורשה בכך

אלא החסד במידת קשורה

dÓˆÚ ‰vn‰L ÌLkL∆¿≈∆««»«¿»
שורשה קשורה‰È‡מצד ƒ

ה ÔÎבעניין BÓk ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿≈
‰„B·Úa ‰vn‰ ˙lÚt¿À«««»»¬»

האדם, בנפש Ìbהרוחנית ‡È‰ƒ«
ÏÚÂ .ÌÈ„ÒÁ‰ ÔÈ�Ú Ôk≈ƒ¿««¬»ƒ¿«

˙BÒBk‰ ÔÈ�Úa ‰Ê C¯cשל ∆∆∆¿ƒ¿««
Ì�È�ÚLהיין ÌLÎc הרוחני, ƒ¿≈∆ƒ¿»»
Ìbהוא ÔÎ BÓk ,˙B¯e·b¿¿≈«

‰„B·Úa Ì˙lÚtהרוחנית ¿À»»«¬»
האדם ÔÈ�Úבנפש ‡È‰ƒƒ¿«
.˙B¯e·b‰המצה לעומת «¿

והאמונה ההכרה את המעוררת

מעניין למעלה הוא, ברוך בקדוש

אמונה אשר בשכל תפיסה של

ישות ביטול את פועלת זו והכרה

של בשכלו גם וההכרה האמונה החדרת מתאפשרת היין, ידי על הרי האדם,

ב"ישותו". גם הביטול נקודת חודרת כך ידי ועל ביןÂהאדם זה רוחני ¿הבדל
הקשורות הכוסות לעומת החסדים עניין עם קשורים המצות אשר ליין, המצות

הגבורות, עניין Ôkעם Ìb e‰Êבכך ‰Ìמתבטא ˙Bvn‰Lאשרמצוה ∆«≈∆««≈
שבכתב)ÈÈ¯B‡cÓ˙‡מפורשמקורה הרוחני,(=מהתורה שורשה ואודות ƒ¿«¿»

הזוהר בספר נאמר שבכתב התורה �Ù˜˙27של ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»≈»¿»»¿«
התורה של שהמקור היינו התגלתה) יצאה, מהחכמה שבכתב (=התורה

החכמה בספירת הוא העליונות בספירות Âשבכתב זאת, ‰BÒBk˙לעומת ¿«
שהרי פה שבעל בתורה קשורות הסדר שמקורה‰Ìבליל Ô�a¯cÓמצוה ≈ƒ¿«»»

חז"ל מתקנת eÏÏÎaL˙(=מחכמים) התקנות, של עניינם כללי) (=שבאופן ∆ƒ¿»
חז"ל שתיקנו מה‰e‡השונות t‰.שלÔÈ�Úחלק ÏÚaL ‰¯Bzובכך ƒ¿«»∆¿«∆

הרי פה, ושבעל שבכתב התורה חלקי בשני קשורים היין וכוסות שהמצות

כיון וגבורה, חסד המידות שתי של בעניינם שוב קשורים והיין המצות

שתי עם קשור פה, ושבעל שבכתב התורה, חלקי שני שבין הרוחני שההבדל

הספירות ישנן העליונות, הספירות אודות כשמדובר וגבורה. חסד אלו מידות

הגבורה. במידת יותר הקשורות הספירות וישנן החסד במידת יותר הקשורות

במידת קשורה החכמה הרי ובינה, חכמה הראשונות, הספירות בשתי כשמדובר
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ׁשּכתּוב ּבנ28ּכמֹו ּתֹורתׁשמע ּתּטׁש ואל אבי מּוסר י ְְְְִִִֶַַַַָָֹ
ׁשּבכתב ּתֹורה הּוא אבי מּוסר ,ּבחינת29אּמ ׁשהיא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

ּפה30החכמה ׁשּבעל ּתֹורה היא אּמ ותֹורת ׁשהיא29, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
הּבינה ּדחסדים30ּבחינת הּקּוין ב' הּוא ּובינה וחכמה , ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָ

ּבחינת היא ׁשּבכתב ּתֹורה הּנה כן ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָּוגבּורֹות.
מלכּות ּבחינת היא ּפה ׁשּבעל ותֹורה והרי31זעירֿאנּפין , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ועל הּגבּורֹות. ּבקו היא ּומלכּות חסדים, רּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָֻזעירֿאנּפין
ּבדר האֹור נמׁש וכֹוסֹות ׁשּבמּצֹות מה יּובן זה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּפי
העבֹודה ענין הּוא וכֹוסֹות ׁשּמּצֹות ּדכיון ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָהתלּבׁשּות,
ּבהם נמׁש לכן ,יתּבר רצֹונֹו ׁשהיא ּומצוֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּדתֹורה
מתלּבׁש יֹותר הּגבֹוּה ּדכל התלּבׁשּות, ּבדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור
הּמּצֹות ּבענין האֹור ׁשהמׁשכת ואף ּדוקא. יֹותר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָּבתחּתֹון
האֹור נׁשאר מקֹום, מּכל התלּבׁשּות, ּבדר היא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָוהּכֹוסֹות
ּובעצמֹו. ּבכבֹודֹו ּבבחינת ּבפׁשיטּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶַַּכמֹו

אראּנּו32ּכתיבp‰Â‰ד) מצרים מארץ צאת ּכימי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
האֹור ימׁש לבֹוא לעתיד ׁשּגם ְְִִֶֶַַָָָָֻנפלאֹות,
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שבע יותר, למטה אודות וכשמדובר הגבורה. במידת קשורה והבינה החסד,

הנ הספירות שש היינו תחתונות, היותר וספירתהספירות אנפין" "זעיר קראות

לעומת החסד במידת בעיקר קשורות אנפין שבזעיר הספירות הרי המלכות,

בספירות התורה של מקומה הגבורה. למידת יותר הקשורה המלכות ספירת

הוא הרוחני בשורשה העליונות

אנפין" ה"זעיר בספירות

ושורשה המלכות, ובספירת

בספירת הוא עליון היותר

של מקומה והבינה. החכמה

שחלק כך, הוא למעלה התורה

עם קשור שבכתב התורה

החסד למידת השייכות הספירות

פה שבעל התורה חלק לעומת

השייכות בספירות הקשור

שורשה מבחינת הגבורה. למידת

הספירות בשתי התורה של

בין ההבדל הרי עליונות, היותר

בכך הוא התורה חלקי שני

‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»
Ì‰ ‰t ÏÚaLקשורים ∆¿«∆≈

הספירות שתי שבין בהבדל

BÓk ,‰�È·e ‰ÓÎÁשרמוז »¿»ƒ»¿
במה זה e˙kL28ÚÓL·דבר ∆»¿«

Ï‡Â EÈ·‡ ¯ÒeÓ È�a¿ƒ«»ƒ¿«
,En‡ ˙¯Bz Lhzכי חז"ל Bz¯‰ומפרשים ‡e‰ EÈ·‡ ¯ÒeÓ ƒ…«ƒ∆«»ƒ»

·˙ÎaL29ידוע "אבא"Lוהרי על‰È‡המילה הסוד תורת פי על רומזת ∆ƒ¿»∆ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa30Â המילים, ‡Enעל ˙¯B˙ש חז"ל ‰È‡מפרשים ¿ƒ««»¿»¿«ƒ∆ƒ
‰t ÏÚaL ‰¯Bz29ידוע "אמא"Lוהרי תורת‰È‡המילה פי על רומזת »∆¿«∆∆ƒ

על ‰Èa�‰הסוד ˙�ÈÁa30Â בין, ההבדל ‰e‡הרי ‰�È·e ‰ÓÎÁקשור ¿ƒ««ƒ»¿»¿»ƒ»
שבין B¯e·‚e˙.בהבדל ÌÈ„ÒÁc ÔÈew‰ בעיקר·' שייכת החכמה ספירת ««ƒ«¬»ƒ¿

הגבורה. ולעניין לקו בעיקר השייכת הבינה לעומת החסד ולעניין ¿BÓÎeלקו
ÔÎה"זעיר בספירות תחתונות, היותר בספירות התורה של שורשה מבחינת ≈

המלכות ובספירת ה‰p‰אנפין" של ÈÁaשורשה ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz˙� ƒ≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡"Ê(אנפין הÂ(=זעיר של ÈÁa�˙שורשה ‡È‰ ‰t ÏÚaL ‰¯B˙ »¿»∆¿«∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ31È¯‰Â ב, המאיר שהאור שישÊ"‡ידוע למרות אנפין) (=בזעיר «¿«¬≈»
שלכן החסד למידת בעיקר שייך הוא אך הגבורה ממידת גם BaÀ̄בו

e ,ÌÈ„ÒÁה ספירת זאת ‰È‡לעומת ˙eÎÏÓקשורהÂ˜aובעניין ¬»ƒ«¿ƒ¿«
.˙B¯e·b‰היין כוסות ארבע ובשתיית המצות באכילת כי מובן האמור מכל «¿

אכילה של הגשמית במשמעות רק זה ואין גבורה, עם חסד של החיבור נעשה

בכך. הכרוכה האדם בנפש הרוחנית העבודה מבחינת גם אלא זו »¿ÏÚÂושתייה
˙BÒBÎÂ ˙BvÓaL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê ÈtהייןCLÓ�(ומאיר ‰‡B¯(=יורד ƒ∆»«∆¿«¿ƒ¿»»

‰˙eLaÏ˙האלוקי C¯„aהוא אותה והמצוה האדם עם ממש והתאחדות ¿∆∆ƒ¿«¿

התחברות שהרי וגבורה, חסד של ההתחברות עצם בגלל רק זה שאין מקיים,

של ה"מעבר" רק ישנו כאמור, ושם עליונים ובעולמות בספירות גם נעשית זו

אלא עמהם. התאחדותו ללא Lהאור ÔÂÈÎcאכילתÂ ˙Bvnשתיית˙BÒBÎ ¿≈»∆«¿
ÔÈ�Ú ‡e‰עם BÂˆÓe˙הקשור ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰בעולם המתבצעת ƒ¿«»¬»¿»ƒ¿

זו ושתייה באכילה לכן הזה,

בכך נפלאה מעלה È‰L∆ƒ‡ישנה
C¯a˙Èקיוםהיא B�Bˆ¯שהרי ¿ƒ¿»≈

הקדוש של ותאוותו תשוקתו

בעבודת היא כאמור, הוא ברוך

עלי הנעשית האדם של ה'

ו דוקא, �CLÓאדמות ÔÎÏ»≈ƒ¿»
,Ì‰a,במצוותC¯„a ¯B‡‰ »∆»¿∆∆

˙eLaÏ˙‰דוקא .והתאחדות ƒ¿«¿
האור עם שההתאחדות זה עניין

באמצעות דוקא היא האלוקי

הזה, בעולם הנעשית העבודה

בכך גם קשור זה כחÏÎcהרי ¿»
שהוא שככל ידוע הרי רוחני,

BÈ˙¯,יהיה dB·b‰דוקא הרי «»«≈
היכולת את לו יש כך משום

ומתגלהLaÏ˙Óלהיות ƒ¿«≈
aעולם.‡˜Âc ¯˙BÈ ÔBzÁ˙ ¿«¿≈«¿»

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L Û‡Â¿«∆«¿»«»
ÔÈ�Úאמצעותaהנגרמת ¿ƒ¿«
,˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡È‰ ˙BÒBk‰Â ˙Bvn‰שבדרך לעיל למדנו והרי ««¿«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

שהאור כזה באופן תהיה בעולמות סוף אין אור של שההתגלות מנת על כלל

זה הרי אותו, תגביל העולמות שמציאות מבלי מוגבלת הבלתי במעלתו ישאר

דרכם, "עובר" רק אלא ובספירות, בעולמות "מתלבש" שאינו כך ידי על דוקא

,ÌB˜Ó ÏkÓבקיום קשורה הגשמי הזה בעולם האלוקית שההתגלות כיון ƒ»»
ברוך הקדוש של יכול הכל כוחו ביטוי לידי בא כאן דוקא לכן העליון, רצון

נעשית אחד שמצד שלמרות כך הפכים, וחיבור נשיאת ביכולת המתבטא הוא

האדם של המוגבלת המציאות עם האלוקי האור של והתאחדות התלבשות

אלא האור את מגביל זה אין שני מצד אך BÓkוהמצוות, ¯B‡‰ ¯‡L�ƒ¿»»¿
.BÓˆÚ·e B„B·Îa ˙�ÈÁ·a ,B˙eËÈLÙa ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿

יציאת„) מצרים. ביציאת שהיתה האלוקית ההתגלות אודות דובר כאן עד

על לבוא העתידה הגאולה ישראל. בני של הראשונה הגאולה היתה מצרים

והשלימה. האחרונה הגאולה הינה צדקנו משיח הגאולהp‰Â‰ידי אודות ¿ƒ≈
�È˙k32.˙B‡ÏÙ·העתידה ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ¿ƒƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

העתידה בגאולה גם הרי מצרים יציאת שבדוגמת היא זה פסוק משמעות

נפלאות. ישראל לבני יראה הוא ברוך הנפלאותהקדוש מצרים שביציאת וכשם

הרי סוף אין אור בגילוי כרוכים היו B·Ï‡שהתחוללו „È˙ÚÏ ÌbL∆«∆»ƒ»
CLÓÈבעולם eÏLÏzL‰Ó˙,ויתגלה ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰סוף אין אור À¿«»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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וימׁש הּקּוין, מב' למעלה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻׁשּלמעלה
אראּנּו לבא ׁשּלעתיד מּזה, ויתירה ּבהתלּבׁשּות. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלמּטה
ּביציאת מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָנפלאֹות,
האֹור נמׁש מצרים ׁשּביציאת אף ּדהּנה, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָמצרים.
לּקּוין ׁשּי הּוא הרי מקֹום, מּכל הּקּוין, מב' ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּבחינת ּבענין מקֹום ּבכל מבאר ׁשּלכן קּוין, מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונמׁש
ּובחינת הּנעלם ּתפארת ּבחינת ׁשּזהּו ּובעצמֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבכבֹודֹו

סֹוף ּדאין ימׁש33מלכּות לבא לעתיד ּכן ּׁשאין מה , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּגּלּוי ׁשּיהיה והינּו לגמרי, מּקּוין ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאֹור
ּבהתלּבׁשּות למּטה ימׁש זה אֹור וגם מּמׁש, ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָֻהעצמּות
ּבג' ׁשּבפסח העבֹודה היא לזה והכנה ּפנימי. ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן
האּמהֹות וד' האבֹות ג' ּכנגד ׁשהם ּכֹוסֹות, וד' ,34מּצֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדלעתיד, להּגּלּוי זֹוכים זה ידי והניף35ׁשעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדהּׁשבעה נחלים, לׁשבעה והּכהּו גֹו' הּנהר על ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָידֹו
וד' אבֹות ג' הּכֹוסֹות, וד' הּמּצֹות ג' ּכנגד הם ְְְְִֵֶֶַַַָָנחלים

ּדהּמּצֹות36אּמהֹות העבֹודה ידי ׁשעל רצֹון ויהי . ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
מצרים מארץ צאת ּכימי הּיעּוד לקּיּום נזּכה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַוהּכֹוסֹות
ּגם למעלה מּמׁש, העצמּות ּגּלּוי ׁשּיהיה נפלאֹות, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאראּנּו
למּטה ימׁש זה אֹור וגם ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָֻמּבחינת
מׁשיחא, מלּכא ּדוד ידי על ּפנימי, ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּבהתלּבׁשּות

ּבימינּו. ְְִֵֵָָּבמהרה
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Óשהוא ‰ÏÚÓÏבין הקיימת החלוקה עם הקשורה הגבלה ‰ÔÈewכל '· ¿«¿»ƒ««ƒ
וגבורה Âחסד זאת, בכל גבול מכל למעלה היותו hÓÏ‰עם CLÓÈבעולם ¿À¿«¿«»

שלaהזה ממש‰˙eLaÏ˙אופן Lוהתאחדות ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בפסוק. ¿ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ∆∆
על המדבר Ï·‡האמור „È˙Úlנאמר הרי משיח, ‡¯‡epבביאת ¿»ƒ»…«¿∆

˙B‡ÏÙ�הפנימית שהמשמעות ƒ¿»
שהמאורעות היא אלה מילים של

יהיו זו בתקופה שיתרחשו

המאורעות לגבי יתירה במעלה

כך כדי עד מצרים ביציאת שהיו

לגבי גם כנפלאות ייחשבו שהם

מצרים, ביציאת שקרו הניסים

של ההתגלות מבחינת כן וכמו

הרי ה', Èelbאור ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ
¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ¯B‡«¬∆≈≈¬∆

שהאיר האור »ÈˆÈaƒƒ‡˙דרגת
Û‡ ,‰p‰c .ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ≈«
CLÓ� ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰כל »∆¿«¿»ƒ

החלוקה עם הקשורה הגבלה

בין ‰ÔÈewהקיימת של·' ««ƒ
ביכולתו שלכן וגבורה, חסד

אך ÌB˜Ó,לחברם. ÏkÓƒ»»
מושלל בעצמו שהוא למרות

של בתבנית הכרוכה מגבלה מכל

וקו החסד כקו שונים, קוים

אך CiLהגבורה, ‡e‰ È¯‰¬≈«»
מקום המורכבתÏונותן »מציאות

המתבטאÔÈewמ דבר שונים. «ƒ
זה אור של שהתגלותו בכך

החלוקה עצם את מבטלת איננה

זה. עם זה התאחדותם את מאפשרת רק אלא וגבורה חסד של שונים לקוים

Âשהרי הקוים לחלוקת נסתר כמקור משמש עצמו זה אור מזו, �CLÓיתירה ¿ƒ¿»
.ÔÈe˜ epnÓעם מצרים ביציאת שהיתה האלוקית ההתגלות אשר זה, עניין ƒ∆«ƒ

השייכת כזו במדריגה מדובר כך עם ביחד אך סוף אין באור שמדובר היות

של בכינוי רמוז וגבורה, חסד של השונים הקוים של לחלוקה מקום ונותנת

במצרים ה' התגלות את לתאר מנת על בהגדה משתמשים חז"ל בו :ה'
ובעצמו". בכבודו הוא ברוך ÔÎlLÔÈ�Úa"הקדוש ÌB˜Ó ÏÎa ¯‡·Ó ∆»≈¿…»¿»»¿ƒ¿«

של BÓˆÚ·e",הנקראתהמדריגהÈÁa�˙המשמעות B„B·Îa"שמצד ¿ƒ«ƒ¿¿«¿
הוא ברוך הקדוש של ההתגלות אודות שמדובר מדגישות אלה מלים אחד

שיש מבטא ו"בעצמו" "בכבודו" מילים בשתי השימוש שני מצד אך ממש.

מדריגות שתי של שילוב בשםe‰fLפה הנקראות הבחינות שתי של העניין ∆∆
ÛBÒ ÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·e ÌÏÚp‰ ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁa33,המבטאות ¿ƒ«ƒ¿∆∆«∆¿»¿ƒ««¿¿≈

כן. גם סוף אין באור הקיים והגבורה החסד עניין של הנסתר השורש »Ó‰את
Ôk ÔÈ‡Mשתהיה האלוקית ההתגלות אודות Ï·‡כשמדובר „È˙ÚÏהרי ∆≈≈∆»ƒ»…

Óהאלוקי‰‡B¯בעולםCLÓÈאז ‰ÏÚÓlLהקשורה הגבלה כל À¿«»∆¿«¿»ƒ
ל ‰eÓˆÚ˙בחלוקה Èelb ‰È‰iL e�È‰Â .È¯Ó‚Ï ,ÔÈew'ה של «ƒ¿«¿≈¿«¿∆ƒ¿∆ƒ»«¿

Â ,LnÓשמדובר למרות «»¿
הרי ביותר, עליונה בהתגלות

‰hÓÏ CLÓÈ ‰Ê ¯B‡ Ì‚«∆À¿«¿«»
הגשמי הזה שלaבעולם ¿אופן

˙eLaÏ˙‰ממש והתאחדות ƒ¿«¿
ÈÓÈ�t ÔÙ‡aשהעולם כך ¿…∆¿ƒƒ

זאת להכיל "כלי" .יהיה
‡È‰ ‰ÊÏ ‰�Î‰Âידי על «¬»»»∆ƒ

‰„B·Ú‰האדם נעשיתLשל »¬»∆
a ÁÒÙaאכילת ‚'אמצעות ¿∆«¿
Â ˙BvÓשתיית,˙BÒBk '„ «¿

ג' בסעיף לאמור בנוסף אשר

והיין המצות של הקשר אודות

החסדים ואיחוד חיבור עם

גם הוא זה קשר הרי והגבורות,

וד' מצות ג' מספרם, מצד

‚'כוסות. „‚�k Ì‰L∆≈¿∆∆
˙B‰n‡‰ '„Â ˙B·‡‰34, »»¿»ƒ»

הרוחנית המשמעות כאמור אשר

חכמה הוא ו"אמא" "אבא" של

החסד קו עם הקשורות ובינה

הגבורה. È„Èוקו ÏÚLקיום ∆«¿≈
אכילתÊ‰,כל באמצעות הן ∆

והן בפועל והיין המצות ושתיית

הרוחנית העבודה באמצעות

אשר בכך, הכרוכה האדם בנפש

בין חלוקה מכל למעלה תהיה האלוקית ההתגלות לבא שלעתיד משום דוקא

ממש. כאחד שיהיו עד לגמרי התאחדותם נדרשת לגבורה, ÌÈÎBÊƒחסד
Èelb‰ÏהאלוקיBÓk ,„È˙ÚÏcהמצות ג' איחוד שבין הקשר רמוז שאכן ¿«ƒƒ¿»ƒ¿

במה לבוא לעתיד של לנפלאות הכוסות אודותe˙kL35·וד' בנביא ∆»
השלימה Ú·LÏ‰הגאולה e‰k‰Â 'B‚ ¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ�‰Â"¿≈ƒ»««»»¿ƒ»¿ƒ¿»

˙BÒBk‰ '„Â ˙Bvn‰ '‚ „‚�k Ì‰ ÌÈÏÁ� ‰Ú·M‰c ,"ÌÈÏÁ�¿»ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆∆««¿«
‡B‰n˙ביחד '„Â ˙B·‡ '‚ ,36‰„B·Ú‰ È„È ÏÚL ÔBˆ¯ È‰ÈÂ . »¿ƒ»ƒƒ»∆«¿≈»¬»

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk „eÚi‰ Ìei˜Ï ‰kÊ� ˙BÒBk‰Â ˙Bvn‰c¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ≈≈¿≈∆∆
‰ÏÚÓÏ ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰ Èelb ‰È‰iL ,˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»«¿«»¿«¿»
‰hÓÏ CLÓÈ ‰Ê ¯B‡ Ì‚Â ,BÓˆÚ·e B„B·Îa ˙�ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿¿«∆À¿«¿«»
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Âc È„È ÏÚ ,ÈÓÈ�t ÔÙ‡a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿…∆¿ƒƒ«¿≈»ƒ«¿»¿ƒ»

.e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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וימׁש הּקּוין, מב' למעלה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻׁשּלמעלה
אראּנּו לבא ׁשּלעתיד מּזה, ויתירה ּבהתלּבׁשּות. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלמּטה
ּביציאת מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָנפלאֹות,
האֹור נמׁש מצרים ׁשּביציאת אף ּדהּנה, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָמצרים.
לּקּוין ׁשּי הּוא הרי מקֹום, מּכל הּקּוין, מב' ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּבחינת ּבענין מקֹום ּבכל מבאר ׁשּלכן קּוין, מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונמׁש
ּובחינת הּנעלם ּתפארת ּבחינת ׁשּזהּו ּובעצמֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבכבֹודֹו

סֹוף ּדאין ימׁש33מלכּות לבא לעתיד ּכן ּׁשאין מה , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּגּלּוי ׁשּיהיה והינּו לגמרי, מּקּוין ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאֹור
ּבהתלּבׁשּות למּטה ימׁש זה אֹור וגם מּמׁש, ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָֻהעצמּות
ּבג' ׁשּבפסח העבֹודה היא לזה והכנה ּפנימי. ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן
האּמהֹות וד' האבֹות ג' ּכנגד ׁשהם ּכֹוסֹות, וד' ,34מּצֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדלעתיד, להּגּלּוי זֹוכים זה ידי והניף35ׁשעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדהּׁשבעה נחלים, לׁשבעה והּכהּו גֹו' הּנהר על ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָידֹו
וד' אבֹות ג' הּכֹוסֹות, וד' הּמּצֹות ג' ּכנגד הם ְְְְִֵֶֶַַַָָנחלים

ּדהּמּצֹות36אּמהֹות העבֹודה ידי ׁשעל רצֹון ויהי . ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
מצרים מארץ צאת ּכימי הּיעּוד לקּיּום נזּכה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַוהּכֹוסֹות
ּגם למעלה מּמׁש, העצמּות ּגּלּוי ׁשּיהיה נפלאֹות, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאראּנּו
למּטה ימׁש זה אֹור וגם ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָֻמּבחינת
מׁשיחא, מלּכא ּדוד ידי על ּפנימי, ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּבהתלּבׁשּות

ּבימינּו. ְְִֵֵָָּבמהרה
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ועוד.33) .(34 ע' ו כרך (תו"מ תשי"ב מנה מי ד"ה תתקכד. ס"ע ח"ב תער"ב המשך ואילך. עה ע' אעת"ר סה"מ ראה34)ראה

שם. ובהנסמן 47 ע' חכ"ו טו.35)לקו"ש יא, ואילך).36)ישעי' ב יז, (צו והניף ד"ה לקו"ת ראה
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Óשהוא ‰ÏÚÓÏבין הקיימת החלוקה עם הקשורה הגבלה ‰ÔÈewכל '· ¿«¿»ƒ««ƒ
וגבורה Âחסד זאת, בכל גבול מכל למעלה היותו hÓÏ‰עם CLÓÈבעולם ¿À¿«¿«»

שלaהזה ממש‰˙eLaÏ˙אופן Lוהתאחדות ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בפסוק. ¿ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ∆∆
על המדבר Ï·‡האמור „È˙Úlנאמר הרי משיח, ‡¯‡epבביאת ¿»ƒ»…«¿∆

˙B‡ÏÙ�הפנימית שהמשמעות ƒ¿»
שהמאורעות היא אלה מילים של

יהיו זו בתקופה שיתרחשו

המאורעות לגבי יתירה במעלה

כך כדי עד מצרים ביציאת שהיו

לגבי גם כנפלאות ייחשבו שהם

מצרים, ביציאת שקרו הניסים

של ההתגלות מבחינת כן וכמו

הרי ה', Èelbאור ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ
¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ¯B‡«¬∆≈≈¬∆

שהאיר האור »ÈˆÈaƒƒ‡˙דרגת
Û‡ ,‰p‰c .ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ≈«
CLÓ� ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰כל »∆¿«¿»ƒ

החלוקה עם הקשורה הגבלה

בין ‰ÔÈewהקיימת של·' ««ƒ
ביכולתו שלכן וגבורה, חסד

אך ÌB˜Ó,לחברם. ÏkÓƒ»»
מושלל בעצמו שהוא למרות

של בתבנית הכרוכה מגבלה מכל

וקו החסד כקו שונים, קוים

אך CiLהגבורה, ‡e‰ È¯‰¬≈«»
מקום המורכבתÏונותן »מציאות

המתבטאÔÈewמ דבר שונים. «ƒ
זה אור של שהתגלותו בכך

החלוקה עצם את מבטלת איננה

זה. עם זה התאחדותם את מאפשרת רק אלא וגבורה חסד של שונים לקוים

Âשהרי הקוים לחלוקת נסתר כמקור משמש עצמו זה אור מזו, �CLÓיתירה ¿ƒ¿»
.ÔÈe˜ epnÓעם מצרים ביציאת שהיתה האלוקית ההתגלות אשר זה, עניין ƒ∆«ƒ

השייכת כזו במדריגה מדובר כך עם ביחד אך סוף אין באור שמדובר היות

של בכינוי רמוז וגבורה, חסד של השונים הקוים של לחלוקה מקום ונותנת

במצרים ה' התגלות את לתאר מנת על בהגדה משתמשים חז"ל בו :ה'
ובעצמו". בכבודו הוא ברוך ÔÎlLÔÈ�Úa"הקדוש ÌB˜Ó ÏÎa ¯‡·Ó ∆»≈¿…»¿»»¿ƒ¿«

של BÓˆÚ·e",הנקראתהמדריגהÈÁa�˙המשמעות B„B·Îa"שמצד ¿ƒ«ƒ¿¿«¿
הוא ברוך הקדוש של ההתגלות אודות שמדובר מדגישות אלה מלים אחד

שיש מבטא ו"בעצמו" "בכבודו" מילים בשתי השימוש שני מצד אך ממש.

מדריגות שתי של שילוב בשםe‰fLפה הנקראות הבחינות שתי של העניין ∆∆
ÛBÒ ÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·e ÌÏÚp‰ ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁa33,המבטאות ¿ƒ«ƒ¿∆∆«∆¿»¿ƒ««¿¿≈

כן. גם סוף אין באור הקיים והגבורה החסד עניין של הנסתר השורש »Ó‰את
Ôk ÔÈ‡Mשתהיה האלוקית ההתגלות אודות Ï·‡כשמדובר „È˙ÚÏהרי ∆≈≈∆»ƒ»…

Óהאלוקי‰‡B¯בעולםCLÓÈאז ‰ÏÚÓlLהקשורה הגבלה כל À¿«»∆¿«¿»ƒ
ל ‰eÓˆÚ˙בחלוקה Èelb ‰È‰iL e�È‰Â .È¯Ó‚Ï ,ÔÈew'ה של «ƒ¿«¿≈¿«¿∆ƒ¿∆ƒ»«¿

Â ,LnÓשמדובר למרות «»¿
הרי ביותר, עליונה בהתגלות

‰hÓÏ CLÓÈ ‰Ê ¯B‡ Ì‚«∆À¿«¿«»
הגשמי הזה שלaבעולם ¿אופן

˙eLaÏ˙‰ממש והתאחדות ƒ¿«¿
ÈÓÈ�t ÔÙ‡aשהעולם כך ¿…∆¿ƒƒ

זאת להכיל "כלי" .יהיה
‡È‰ ‰ÊÏ ‰�Î‰Âידי על «¬»»»∆ƒ

‰„B·Ú‰האדם נעשיתLשל »¬»∆
a ÁÒÙaאכילת ‚'אמצעות ¿∆«¿
Â ˙BvÓשתיית,˙BÒBk '„ «¿

ג' בסעיף לאמור בנוסף אשר

והיין המצות של הקשר אודות

החסדים ואיחוד חיבור עם

גם הוא זה קשר הרי והגבורות,

וד' מצות ג' מספרם, מצד

‚'כוסות. „‚�k Ì‰L∆≈¿∆∆
˙B‰n‡‰ '„Â ˙B·‡‰34, »»¿»ƒ»

הרוחנית המשמעות כאמור אשר

חכמה הוא ו"אמא" "אבא" של

החסד קו עם הקשורות ובינה

הגבורה. È„Èוקו ÏÚLקיום ∆«¿≈
אכילתÊ‰,כל באמצעות הן ∆

והן בפועל והיין המצות ושתיית

הרוחנית העבודה באמצעות

אשר בכך, הכרוכה האדם בנפש

בין חלוקה מכל למעלה תהיה האלוקית ההתגלות לבא שלעתיד משום דוקא

ממש. כאחד שיהיו עד לגמרי התאחדותם נדרשת לגבורה, ÌÈÎBÊƒחסד
Èelb‰ÏהאלוקיBÓk ,„È˙ÚÏcהמצות ג' איחוד שבין הקשר רמוז שאכן ¿«ƒƒ¿»ƒ¿

במה לבוא לעתיד של לנפלאות הכוסות אודותe˙kL35·וד' בנביא ∆»
השלימה Ú·LÏ‰הגאולה e‰k‰Â 'B‚ ¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ�‰Â"¿≈ƒ»««»»¿ƒ»¿ƒ¿»

˙BÒBk‰ '„Â ˙Bvn‰ '‚ „‚�k Ì‰ ÌÈÏÁ� ‰Ú·M‰c ,"ÌÈÏÁ�¿»ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆∆««¿«
‡B‰n˙ביחד '„Â ˙B·‡ '‚ ,36‰„B·Ú‰ È„È ÏÚL ÔBˆ¯ È‰ÈÂ . »¿ƒ»ƒƒ»∆«¿≈»¬»

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk „eÚi‰ Ìei˜Ï ‰kÊ� ˙BÒBk‰Â ˙Bvn‰c¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ≈≈¿≈∆∆
‰ÏÚÓÏ ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰ Èelb ‰È‰iL ,˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»«¿«»¿«¿»
‰hÓÏ CLÓÈ ‰Ê ¯B‡ Ì‚Â ,BÓˆÚ·e B„B·Îa ˙�ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿¿«∆À¿«¿«»
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Âc È„È ÏÚ ,ÈÓÈ�t ÔÙ‡a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿…∆¿ƒƒ«¿≈»ƒ«¿»¿ƒ»

.e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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מבחינה היא והמשכתו כלל, העבודה ערך לפי שאינו ביותר נעלה אור זה הרי מכלֿמקום, עבודה, עלֿידי זה אור
מצד שנמשך מה אלא כלל, שם להגיע הנבראים עבודת בכח עצמו.שאין

מעלת גם זה אור בהמשכת יש – גיסא זהdceardולאידך אור המשכת היתה בפועל סוףֿכלֿסוף שהרי ,

כנ"ל). מעבודתו, יותר הרבה שלמעלה ענין המשיך יגיעתו שעלֿידי (אלא, האדם יגיעת עלֿידי

ומצוות,„ דתורה העבודה כללות היא כללותה – הפסח שבחג האור לגילוי "כלי" הנעשית העבודה והנה, .
המצות. ובהבאת בפסח, האסורים הענינים וביעור בסילוק הפסח קודם ההשתדלות – ובפרטיות

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר הפתגם יובן מבארדיטשוב,11ועלֿפיֿזה יצחק לוי רבי הצדיק הרב ַבשם
את להשוות שייך איך דלכאורה, – הפסח קודם עבודה של ענינים לגבי ד"קשר"ק" תיבות' ה'ראשי שפירש
גילוי שענינו הפסח, לחג שלו", ד"קב המעלה בה שיש דלתתא דאתערותא העבודה ענין שהוא התקיעות, ענין

ד"קב המעלה ישנה הפסח בחג שגם כיון מובן, הנ"ל ועלֿפי למטה? מלמעלה כנ"ל.elyבדרך ,"

– פסח" בליל כמו . . כך כל שמחה זמן "שאין האריז"ל בסידור שכתוב מה ביאור ביתר יובן ועלֿפיֿזה
היא הפסח דחג השמחה למטה גם לכן, המטה), ועבודת ביותר נעלה (אור המעלות ב' ישנן הפסח שבחג דכיון

ביותר. גדולה שמחה

***

‰.`pzda` elk` ic `ipr `ngl `d12:

בשיחה13כ"ק פירש אדמו"ר בתניא14מו"ח המבואר יסוד (על "אבהתנא" –15תיבת (oigendופירש שלנו.
המוחין. את ("אויפגעגעסן") וכילה שאכל עניא" ה"לחמא – אבהתנא" אכלו די עניא לחמא "הא

התפקיד שהרי שכל, - המוחין לענין שייך זה הרי – שלנו ההורים – ד"אבהתנא" הפשוט הפירוש לפי גם
"עיר שנקראת: כזו בריאה הוא מתולדתו הילד שכל. עלֿפי שיתנהגו הילדים לחנך הוא ההורים של והתכלית

יולד" אדם הוא16פרא ההורים של תפקידם זאך"). ווילדע ("א "פרא" יגדל – טבעו לפי לגדול יניחוהו אם .ַַ
שהשכל אלא המדות, על רק ולא המדות, על והמוחין השכל שליטת את בו לנטוע ברֿשכל, להיות לחנכו

דמוחין. הפירוש גם כולל ש"אבות" ונמצא, עניניו. וכל ומעשיו, דיבורו מחשבתו על ישלוט

מאמר ועלֿדרך השכל. כח את לבטל המוחין, את ומכלה שאוכל עניא" "לחמא לפעמים שיש נאמר ועלֿזה
ז"ל לידי17רבותינו מביאה עניות – קונו" דעת ועל דעתו על האדם את ש"מעבירין מהדברים היא ש"עניות"

משיג לא הוא – קונו דעת על גם אותו מעבירה היא אלא אנושי, שכל עצמו, דעת שמאבד בלבד זו שלא כך,
האמת. את

החוזר" "גלגל של באופן העולם את קבע שהשםֿיתברך היא בקצה18האמת שנמצא בגשמיות, העני ולכן, .
ויעלה הגלגל יסתובב שתיכף כיון זיך"), בא ("אראּפפאלן ברוחו ליפול לו אין העולם, גלגל של תחתון ַַַָהיותר

עזות" יענה ד"עשיר באופן להתנהג ל"גביר" אין כן וכמו אותו19אותו. שמביאה בעשרו, וודאות של העזה –

ויבעט" ישורון "וישמן של בקצה20למצב עתה שנמצא בגלל מה? בגלל – הקב"ה כלפי גם עזֿפנים להיות ,

החוזר גלגל אלא זה שאין לזכור עליו הגלגל. של .21העליון

מניעה להיות צריכים אינם עשירות, והן עניות הן הגשמי, שהמצב חקוק, להיות צריך יהודי של במוחו
שאמרו ועלֿדרך ומצוות. חוץ22לתורה הכפורים, יום ועד השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו "כל
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ב).11) קל, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ד חה"פ שיחת
חט"ז12) (תו"מ בתחלתה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 193 ע'
(באידית),13) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ו עד מכאן

תשמ"ו (הוצאת ומנהגים טעמים לקוטי עם להגש"פ בהוספות ונדפס
ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. קצג ע' ואילך)

המו"ל.
ע'14) ריש תש"ג (סה"ש בתחלתה תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת

.(86 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד .(65

פ"ג.15)
יב.16) יא, איוב
ב.17) מא, עירובין
ב.18) קנא, שבת ראה
כג.19) יח, משלי
טו.20) לב, האזינו
וש"נ.21) ואילך. 126 ס"ע תש"ז סה"ש גם ראה
רע"א.22) טז, ביצה
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מוגה בלתי

רבה"‡ ובשמחה רם בקול ההגדה ש"אומרים האריז"ל בסידור איתא שאין1. . . ישמח לביתו ו"כשיבוא ,
פסח" בליל כמו המועדים) בזמן אפילו השנה, כל (במשך . . כך כל שמחה .2זמן

השמחה גודל בעשיה".3ובטעם אפילו זיווג יש "שאז הקבלה: באותיות האריז"ל מבאר –

הענין: וביאור

אפילו פנימי באופן אלקות נמשך שבו הפסח, דליל החידוש וזהו פנימי. באופן המשכה ענינו – "זיווג"
כשעוסק גם אלא המצוות, ובקיום בתפילה בתורה, עוסק כשהאדם רק שלא והיינו, הגשמי. העשיה עולם בעניני
הזיווג. ענין שהוא בפנימיות, הקב"ה עם הוא קשור אז גם – וכדומה שינה שתיה, אכילה, – גשמיים בענינים

כח הגשמיים בדברים שרואה דהיינו לו, בדומה ההולדה ענין הגשמיים בדברים גם נמשך הזיווג ועלֿידי
לבדו מה'עצמות' רק היא ההתהוות אמיתית שהרי ה'עצמות', כח – מזו ויתרה בנפעל, ענין4הפועל וזהו ,

בדומה ממשelההולדה לה'עצמות' בדומה –5.

השנה. מועדי מכל למעלה ביותר, גדולה היא הפסח חג בליל השמחה הרי – זו המשכה ומצד

הפסח· בחג השמחה מעלת גודל כי, – דוקא הסוכות בחג הוא שמחתנו" ש"זמן לכך בסתירה אינו זה ענין .
נמשך הפסח שבחג משום xzeiהיא dlrp xe`בדרך נמשך שהאור היא הסוכות דחג המעלה ואילו ;`zexrz`

`zzlc.

בזה: והענין

הוא תשרי לחודש ניסן חודש בין החילוק "דודי6כללות – דלעילא אתערותא בדרך היא ההמשכה שבניסן ,

לו" ואני לי"7לי ודודי לדודי "אני – דלתתא אתערותא בדרך היא ההמשכה בתשרי ואילו ,8.

("מערער יותר וערב מבורך הוא יגיעה עלֿידי שבא ענין כי, דוקא, הסוכות בחג הוא שמחתנו" "זמן ולכן,
כמאמר האדם, אצל געשמאקער") און חבירו".9געוואונטשן של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם ַ

הפסח בחג השמחה גם ולכן יותר, נעלה אור גילוי נמשך הפסח בחג הרי – האור גילוי מעלת מצד אבל
למעלה). (מצד ביותר גדולה היא

הפסח‚ חג של ענינו מצד הוא דלעילא) דאתערותא באופן הוא הפסח דחג אור' (שה'גילוי לעיל האמור .

envr cvnדחג אור' ה'גילוי גם ולכן הנבראים, עבודת עם קשורים הענינים כל נעשו מתןֿתורה לאחרי אמנם, .

דוקא. דלתתא אתערותא עלֿידי הוא גם נמשך דלעילא), אתערותא (שענינו הפסח
שהמשכתו ביותר, נעלה אור' 'גילוי המשכת (א) המעלות: ב' הפסח בחג ישנם תורה מתן שלאחרי ונמצא,

שלו". בקב רוצה "אדם העבודה, מעלת (ב) עצמה. מצד דלעילא אתערותא בדרך היא

תורה' ב'לקוטי המבואר ש"לאחר10ועלֿדרך חצות, שאחר מצה ובין חצות שקודם מצה בין החילוק בענין
בחינת לקבל . . אנו יכולים חצות קודם אוכלים שאנו זו במצה גם . . סיני בהר ומצות תורה ישראל שקיבלו
ישנה הפסח בחג שגם נפעל תורה מתן שלאחר בעניננו, ועלֿדרךֿזה חצות". אחר . . מבחינת שכינה גילוי

הסוכות. דחג המעלה

כלומר:

של אור הוא עתה גם – הפסח בחג הנמשך lirlc`האור `zexrz`גם נמשך תורה מתן שלאחר אף כי, ,
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האריז"ל1) סידור גם וראה נשתנה. מה קודם – מרשקוב להר"ש
קידוש. קודם – למהרי"ק

קידוש.2) קודם – מרשקוב להר"ש
ע'3) חט"ז (תו"מ ס"ד דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
.(196

ואילך).4) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה

ובכ"מ.5) ואילך. סע"ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.6) .217 חי"ב ואילך. 294 ס"ע ח"ג תו"מ ראה
טז.7) ב, שה"ש
ג.8) ו, שם
א.9) לח, ב"מ
ואילך.10) א יד, צו
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מבחינה היא והמשכתו כלל, העבודה ערך לפי שאינו ביותר נעלה אור זה הרי מכלֿמקום, עבודה, עלֿידי זה אור
מצד שנמשך מה אלא כלל, שם להגיע הנבראים עבודת בכח עצמו.שאין

מעלת גם זה אור בהמשכת יש – גיסא זהdceardולאידך אור המשכת היתה בפועל סוףֿכלֿסוף שהרי ,

כנ"ל). מעבודתו, יותר הרבה שלמעלה ענין המשיך יגיעתו שעלֿידי (אלא, האדם יגיעת עלֿידי

ומצוות,„ דתורה העבודה כללות היא כללותה – הפסח שבחג האור לגילוי "כלי" הנעשית העבודה והנה, .
המצות. ובהבאת בפסח, האסורים הענינים וביעור בסילוק הפסח קודם ההשתדלות – ובפרטיות

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר הפתגם יובן מבארדיטשוב,11ועלֿפיֿזה יצחק לוי רבי הצדיק הרב ַבשם
את להשוות שייך איך דלכאורה, – הפסח קודם עבודה של ענינים לגבי ד"קשר"ק" תיבות' ה'ראשי שפירש
גילוי שענינו הפסח, לחג שלו", ד"קב המעלה בה שיש דלתתא דאתערותא העבודה ענין שהוא התקיעות, ענין

ד"קב המעלה ישנה הפסח בחג שגם כיון מובן, הנ"ל ועלֿפי למטה? מלמעלה כנ"ל.elyבדרך ,"

– פסח" בליל כמו . . כך כל שמחה זמן "שאין האריז"ל בסידור שכתוב מה ביאור ביתר יובן ועלֿפיֿזה
היא הפסח דחג השמחה למטה גם לכן, המטה), ועבודת ביותר נעלה (אור המעלות ב' ישנן הפסח שבחג דכיון

ביותר. גדולה שמחה

***

‰.`pzda` elk` ic `ipr `ngl `d12:

בשיחה13כ"ק פירש אדמו"ר בתניא14מו"ח המבואר יסוד (על "אבהתנא" –15תיבת (oigendופירש שלנו.
המוחין. את ("אויפגעגעסן") וכילה שאכל עניא" ה"לחמא – אבהתנא" אכלו די עניא לחמא "הא

התפקיד שהרי שכל, - המוחין לענין שייך זה הרי – שלנו ההורים – ד"אבהתנא" הפשוט הפירוש לפי גם
"עיר שנקראת: כזו בריאה הוא מתולדתו הילד שכל. עלֿפי שיתנהגו הילדים לחנך הוא ההורים של והתכלית

יולד" אדם הוא16פרא ההורים של תפקידם זאך"). ווילדע ("א "פרא" יגדל – טבעו לפי לגדול יניחוהו אם .ַַ
שהשכל אלא המדות, על רק ולא המדות, על והמוחין השכל שליטת את בו לנטוע ברֿשכל, להיות לחנכו

דמוחין. הפירוש גם כולל ש"אבות" ונמצא, עניניו. וכל ומעשיו, דיבורו מחשבתו על ישלוט

מאמר ועלֿדרך השכל. כח את לבטל המוחין, את ומכלה שאוכל עניא" "לחמא לפעמים שיש נאמר ועלֿזה
ז"ל לידי17רבותינו מביאה עניות – קונו" דעת ועל דעתו על האדם את ש"מעבירין מהדברים היא ש"עניות"

משיג לא הוא – קונו דעת על גם אותו מעבירה היא אלא אנושי, שכל עצמו, דעת שמאבד בלבד זו שלא כך,
האמת. את

החוזר" "גלגל של באופן העולם את קבע שהשםֿיתברך היא בקצה18האמת שנמצא בגשמיות, העני ולכן, .
ויעלה הגלגל יסתובב שתיכף כיון זיך"), בא ("אראּפפאלן ברוחו ליפול לו אין העולם, גלגל של תחתון ַַַָהיותר

עזות" יענה ד"עשיר באופן להתנהג ל"גביר" אין כן וכמו אותו19אותו. שמביאה בעשרו, וודאות של העזה –

ויבעט" ישורון "וישמן של בקצה20למצב עתה שנמצא בגלל מה? בגלל – הקב"ה כלפי גם עזֿפנים להיות ,

החוזר גלגל אלא זה שאין לזכור עליו הגלגל. של .21העליון

מניעה להיות צריכים אינם עשירות, והן עניות הן הגשמי, שהמצב חקוק, להיות צריך יהודי של במוחו
שאמרו ועלֿדרך ומצוות. חוץ22לתורה הכפורים, יום ועד השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו "כל
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ב).11) קל, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ד חה"פ שיחת
חט"ז12) (תו"מ בתחלתה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 193 ע'
(באידית),13) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ו עד מכאן

תשמ"ו (הוצאת ומנהגים טעמים לקוטי עם להגש"פ בהוספות ונדפס
ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. קצג ע' ואילך)

המו"ל.
ע'14) ריש תש"ג (סה"ש בתחלתה תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת

.(86 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד .(65

פ"ג.15)
יב.16) יא, איוב
ב.17) מא, עירובין
ב.18) קנא, שבת ראה
כג.19) יח, משלי
טו.20) לב, האזינו
וש"נ.21) ואילך. 126 ס"ע תש"ז סה"ש גם ראה
רע"א.22) טז, ביצה
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– הבנים עם תורה ולימוד ויוםֿטוב שבת תורה". לתלמוד בניו והוצאת טוב, יום והוצאת שבתות הםמהוצאת
של החיים מצב שגם האמיתית, ההבנה להאיר צריכה יהודי שאצל והיינו, העולם, בתנאי תלויים שאינם ענינים

ומצוות. התורה בדרך שיעמוד ואסור צריך אינו עניא", "לחמא עניות,

ה"לחמא פועל שאז רחמנאֿליצלן, ברוחניות עניות של במצב לפעמים נמצא יהודי כאשר הוא גרוע יותר אך
את להשיג מוכשר בלתי נעשה שלו השכל המוחין; את ובולעת מכלה כזו עניות אבהתנא", "אכלו – עניא"
והגבלות במיצרים – דמצרים" "בארעא נמצאים אזי – אבהתנא" "אכלו וכאשר ה'. לעבודת בשייכות האמת

רוחניים.

Âאת לומר הראויה, שמחה מתוך ל"סדר" להסב התחתון, מצבו ומרגיש שיודע יהודי, יכול כיצד כן, ואם .
דמצרים"? בארעא אבהתנא אכלו די עניא ד"לחמא במצב בהיותו – בגאולה ולאחוז ההגדה,

ב"מה מתחילה ההגדה (שהרי ההגדה את לומר שמתחילים קודם עוד – ה"סדר" בתחלת שמיד נקבע, ולכן
"והגדת וחיזוק.24לבנך"23נשתנה", עידוד ודברי ברוחו, יפול שלא נחמה דברי לחמא"; "הא הפיסקא ּתאמר – (ֵֵָ

כבר ישראל בני אצל כזה מצב כי חלילה, ולהתייאש מצבו משפלות מדוכדך להרגיש לו שאין לו, מספרים
דמצרים". בארעא כו' עניא לחמא "הא במצרים: בהיותם – לעולמים היה

האבןֿעזרא כפירוש – כפשוטו בגשמיות עניא לחמא אבותינו אכלו ועניים.25אז עבדים של לחם היא שמצה
טומאה שערי במ"ט השיקוע גדולה: עניות אז שררה ברוחניות לא26גם טבע עלֿפי כן, ואם רחמנאֿליצלן.

ממצרים. לצאת אפשרות שום היתה

ז"ל חכמינו אמרו זה היה27ועל לא אחד עבד שאפילו וקשה קשוחה מדינה היתה שמצרים שאףֿעלֿפי
גם עמהם שלקחו וטף, נשים לבד ישראל, בני ריבוא ששים הקב"ה הוציא ואףֿעלֿפיֿכן, משם, לברוח יכול

רב" עין"28"ערב "כהרף נעשה זה וכל הן29, ישראל בני את השםֿיתברך והעלה הוציא עין שכהרף היינו ,

בגשמיות. והן ברוחניות

היינו, עבדין", ו"השתא הכא" ש"השתא כך על הבט מבלי כי, ברוחו, ליפול ליהודי אסור עתה גם ולכן,
אדמו"ר מו"ח כ"ק (וכדברי הבאה" "לשנה הרי – "עבדין" של ובמצב "כאן" אנו נמצאים שאין30שעכשיו ,

דישראל", "בארעא נהיה הבאה") "לשנה בפסח ובמילא עתה, כבר זה שיהיה אלא הבאה", "לשנה להמתין צורך
לגאולה" ומשעבוד גדול לאור מאפלה . . לחרות "מעבדות שנצא חורין"; ד"בני באופן מזה: במהרה31ויתירה ,

אמן. בימינו

***

Ê.dxez dxac mipa drax` cbpk32:

הבן (כנגד שני כוס על הוא ההגדה אמירת שעיקר והטעם לחכם, סמוך שהרשע הבנים, ארבעת סדר [נתבאר
הרשע הבן של הבירור גם נעשה החכם של שבכחו הוא הפסח דחג העבודה עיקר כי, דוקא, שלא33הרשע) ,

הבן (וגם הרשע הבן גם הסוגים, כל נכללים שבה העתידה, לגאולה זוכים ועלֿידיֿזה מצרים, בגאולת נכלל
ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – ואילך].34החמישי) 247 עמוד א חלק שיחות' ב'לקוטי

Áּבמכתב נזכר בהגדה:35. נזכר שלא נוסף סוג ישנו שבהגדה, הבנים ארבעת על שנוסף , ַ
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ח.23) יג, בא
"סדר24) – (בתחלתה) ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
הגדה".
לקו"ש25) (וראה לחמא הא פיסקא ההגדה סדר באבודרהם הובא

.(81 ע' חי"ז
תל"ב.26) תקו"ז וראה יתרו. ר"פ חדש זהר
טֿיו"ד.27) שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא
לח.28) יב, בא
מא.29) שם, ופרש"י מכילתא
(30.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח דחה"פ א' ליל שיחת

וש"נ.
לפיכך).31) (פיסקא ההגדה נוסח
ס"ע32) חט"ז (תו"מ ס"ט דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 199
"להוציא33) בבחינת ענין, כל ולברר להעלות היא המטרה שהרי

א). פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' (ע"פ מזולל" יקר
תשי"בֿז.34) מהשנים חה"פ שיחות עוד עם בשילוב
די"35) כללי לעילמכתב ואילך. לג ע' חט"ו (אג"ק זו שנה ניסן א

ואילך). 243 ע'
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הזאת העבודה "מה ושואל ב"סדר", משתתף הרשע הבן אפילו הרי – שבהגדה הבנים לארבעת בנוגע
שאינו36לכם" – בן של חמישי סוג ישנו אמנם, קושיות. שואל שהוא אלא יהדות, אודות יודע שהוא דהיינו ,

העכו"ם" לבין שנשבה "תינוק להיותו ב"סדר", כלל יהדות.37נמצא אודות כלל יודע שאינו ,

כך להעלותו.ועל כדי להתעסק צריכים החמישי הבן עם גם אלא הרשע, הבן עם רק שלא ּבמכתב, ַנאמר

Ë:לשאול מקום יש לכאורה אמנם, .

החמישי? הבן אודות בתורה מרומז היכן כן, ואם בתורה. מקור לו שיהיה צריך ענין כל

האריז"ל בכתבי המבואר לפי צריך38ובפרט החמישי הבן גם הרי – עולמות ד' כנגד הם הבנים שארבעת
בעולמות? מקום לו שיהיה

ברוחניות. ושורש מקור לזה שיש לומר בהכרח – חמישי בן של מציאות שיש רואים אנו שבפועל וכיון

È:הענין וביאור .
העולמות כל תחת היה ההתהוות שבתחילת הקליפות, מדור גם ישנו העולמות, ד' עולם39מלבד תחת גם ,

הקליפות הרי – עצמם בעולמות גם קליפות ישנם ולכן ורע, טוב תערובות כשנעשה לאחריֿזה, וגם העשיה.
שהוא ענין וישנו נוגה, לקליפת שייכות הגשמי) והן הרוחני הן העשיה, בעולם (אפילו ורע טוב המעורבות

לגמרי. הטמאות קליפות ג' – יותר עוד תחתונה במדריגה

הוא ש"עולם" דאף מעלה, גם בו שיש ענין הוא "עולם" כי, – העולמות בסדר נמנית אינה זו ומדריגה
העלם של40מלשון ענין גם ב"עולם" יש מכלֿמקום, ,dlrn"יצרה ד"לשבת הענין מדור41– מהֿשאיןֿכן ,

שם" אדם ישב "לא אשר המדבר, ענין הוא .42הקליפות

החמישי: לבן בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה

רשעים ד"נר באופן אצלו היא הנשמה מכלֿמקום, – אלקית נשמה לו שיש יהודי, הוא החמישי הבן שגם אף
הטמאות.43ידעך" קליפות ג' רק ונראים כלל, מאירה שאינה עד ,

שייכות שום לו שאין כיון בעולמות), נמנה אינו הקליפות שמדור (כשם בהגדה נמנה החמישי הבן אין ולכן
שייכ שום לו ואין כלל, טוב בו אין שהרי יהדות.להגדה, לעניני ות

‡Èהפתגם ועלֿדרך עליו, הרחמנות גודל מובן גופא מזה הרי גיסא, לאידך אמנם, אדמו"ר44. כ"ק פעם שאמר
הרחמנות גדולה כמה עד וראה "בוא בשמו): לו (בקראו אדמו"ר מו"ח כ"ק לבנו נשמתוֿעדן על45(מוהרש"ב)

שאסור אומרת חסד, תורת שהיא עצמה, שהתורה עליו!"...46מי לרחם
ושלישים" שניים ד"תחתיים המדריגות דרך ולהעלותו החמישי, הבן עם גם להתעסק יש ג'47ולכן, שהם ,

בריאהֿיצירהֿעשיה וגרמוהי48עולמות וחיוהי "איהו ששם האצילות, שבעולם חכם" ה"בן למדריגת שיגיע עד ,
אלקות,49חד" עם מאוחדים יהיו ("גרמוהי"), והלבושים ("חיוהי") הכלים עם עניניו, שכל בו לפעול דהיינו, ,

מאצילות. למעלה דהיינו גדול", "חכם אלא) סתם, "חכם" רק (לא שיהיה בו לפעול שצריכים אלא עוד ולא

***

·È.eple epizea`l dcnry `ide50:

" בפיסקא הפשוט הבטחתו51שעמדה"ide`הפירוש שומר "ברוך לזה קודם שאומרים מה על שקאי –
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כו.36) יב, בא
ה"ג.37) פ"ג ממרים הל' רמב"ם וראה א. סח, שבת
(38.248 ע' שם לקו"ש וראה פ"ז. שכ"א פע"ח
וש"נ.39) .87 ע' ח"ו תו"מ ראה
ובכ"מ.40) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
יח.41) מה, ישעי'
ו.42) ב, ירמי'
וש"נ.43) .223 ע' חי"ב תו"מ ראה ועוד. ט. יג, משלי
וש"נ.44) .142 ע' חי"א תו"מ גם ראה

(45) מהתורה למעלה היא זו שרחמנות אחדים: ).l"endבזכרון

וש"נ.46) א. לג, ברכות ראה
טז.47) ו, נח
וש"נ.48) ואילך. רפב ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
סע"ב).49) (ג, בהקדמה תקו"ז
ס"ע50) ח"ח (תו"מ סט"ו תשי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 79
(פיסקא51) כא ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ גם ראה
והיא).
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הזאת העבודה "מה ושואל ב"סדר", משתתף הרשע הבן אפילו הרי – שבהגדה הבנים לארבעת בנוגע
שאינו36לכם" – בן של חמישי סוג ישנו אמנם, קושיות. שואל שהוא אלא יהדות, אודות יודע שהוא דהיינו ,
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כך להעלותו.ועל כדי להתעסק צריכים החמישי הבן עם גם אלא הרשע, הבן עם רק שלא ּבמכתב, ַנאמר
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הקליפות הרי – עצמם בעולמות גם קליפות ישנם ולכן ורע, טוב תערובות כשנעשה לאחריֿזה, וגם העשיה.
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שייכ שום לו ואין כלל, טוב בו אין שהרי יהדות.להגדה, לעניני ות

‡Èהפתגם ועלֿדרך עליו, הרחמנות גודל מובן גופא מזה הרי גיסא, לאידך אמנם, אדמו"ר44. כ"ק פעם שאמר
הרחמנות גדולה כמה עד וראה "בוא בשמו): לו (בקראו אדמו"ר מו"ח כ"ק לבנו נשמתוֿעדן על45(מוהרש"ב)

שאסור אומרת חסד, תורת שהיא עצמה, שהתורה עליו!"...46מי לרחם
ושלישים" שניים ד"תחתיים המדריגות דרך ולהעלותו החמישי, הבן עם גם להתעסק יש ג'47ולכן, שהם ,

בריאהֿיצירהֿעשיה וגרמוהי48עולמות וחיוהי "איהו ששם האצילות, שבעולם חכם" ה"בן למדריגת שיגיע עד ,
אלקות,49חד" עם מאוחדים יהיו ("גרמוהי"), והלבושים ("חיוהי") הכלים עם עניניו, שכל בו לפעול דהיינו, ,

מאצילות. למעלה דהיינו גדול", "חכם אלא) סתם, "חכם" רק (לא שיהיה בו לפעול שצריכים אלא עוד ולא
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– אבינו לאברהם הקב"ה שהבטיח ההבטחה – ש"היא" ממשיך, זה ועל הבתרים", בין בברית כו' לישראל
מצד אףֿעלֿפיֿכן, לכלותנו", עלינו עומדים ודור דור ש"בכל כך על הבט שמבלי ולנו", לאבותינו "עמדה

מידם". מצילנו "הקב"ה ההבטחה,

בזה: והענין

עצמו את קישר שהקב"ה ההתקשרות – היא הבתרים, בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שהבטיח ההבטחה
תור מתן לפני היה זה ענין (שהרי ומצוות התורה ענין מצד לא ישראל, בני אלאעם mnvrה), cvn,ולכן .

עוד היתה זו התקשרות שהרי ומצוות, התורה דקיום בעבודה ישראל בני של מצבם נוגע לא זו בהתקשרות
תורה. מתן לפני

ובהקדמה:

ניתנה" שלא עד כולה התורה כל את אבינו אברהם ש"עשה לא52אף הבתרים בין דברית ההבטחה הרי –

למטה. מלמעלה בדרך אלא אבינו, אברהם של עבודתו מצד היתה

לזה: וראיה

פירושה – envrהבטחה `edyש"עשה הענין ואילו יתברך. בעצמותו הוא ההבטחה שענין דהיינו מבטיח,
'להגיע' עבודתו בכח היה לא תורה, מתן לפני להיותו – ניתנה" שלא עד כולה התורה כל את אבינו אברהם

יתברך. בעצמותו

מקומות בכמה שמך"53וכמבואר תורק שמן אנו אבל היו, ריחות האבות לפניך שעשו המצוות "כל ,54בענין

עבודת ולכן הנבראים, שורש עד רק דערלאנגען") און ("אנרירן להגיע יכולה עצמם בכח הנבראים ַָשעבודת
בבחינת היתה אלא יתברך, בעצמותו 'להגיע' בכוחה היה לא עצמם, בכח להיותה האבות, של ומצוות התורה

כח בה יש תורה, מתן לאחרי להיותה בנים, של ועבודתם תורתם מהֿשאיןֿכן בלבד. ישdevnd"ריחות" ולכן , §©¤

יתברך. בעצמותו 'להגיע' זו עבודה בכח

עצמו. מצד אלא 'עבודה', מצד היתה לא אבינו, לאברהם הבטיח שהקב"ה שההבטחה מוכח, ומזה

ישנה הבתרים, בין בברית ההבטחה עלֿידי וישראל דהקב"ה שההתקשרות מובן, עלcinzומזה הבט מבלי ,

ישראל. בני של הרוחני ומצב המעמד

ישראל, בני עם הקב"ה של וההתקשרות ההבטחה שמצד – ולנו" לאבותינו שעמדה "והיא שאומרים וזהו
"הקב"ה ישראל, בבני שנמצאים המצבים בכל ודור", דור "בכל הרי – ומצוות התורה ענין נוגע אינו שבזה

מידם". מצילנו

‚È:מישראל ואחד אחד כל בעבודת גם ישנו זה ענין .

בגמרא וכדי55איתא לכלותנו", עלינו "עומדים – להמיתו" ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של ש"יצרו
לו". יכול אין עוזרו הקב"ה "אלמלא הגמרא דברי כהמשך מהקב"ה, לעזר הוא זקוק עליו להתגבר

בברית שניתנה ההבטחה – שעמדה" "והיא אףֿעלֿפיֿכן לעשותו, שאסור דבר ועשה פעם נכשל אם גם אמנם,
היצרֿהרע. מיד – מידם" ש"מצילנו הקב"ה עזר ישנו אז שגם כך, כנ"ל), ומצוות, מתורה (שלמעלה הבתרים בין

גם העולם אומות משעבוד וחרות המות, ממלאך חירות גם במילא ישנה – מיצרֿהרע החירות ישנה וכאשר
.56בגשמיות

***

„È.mdiig z` exxnie57:

שכתוב כמו באלקות, דביקותו היא ("חייהם") יהודי של כולכם58חיותו חיים אלקיכם בהוי' הדבקים "ואתם
היום".
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וש"נ.53) ואילך. 58 ע' ח"ח לקו"ש ראה
(א).54) ג פ"א, שהש"ר
וש"נ.55) ע"ב. ריש נב, סוכה

ז.56) פמ"א, שמו"ר ראה
יד.57) א, שמות
ספל"ד.58) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
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ובכל ובלבנים בחומר קשה "בעבודה [ובפרטיות: הפרך ועבודת הגלות ששעבוד – חייהם" את "וימררו וזהו
גו'" בשדה ש"וימררו57עבודה כך כדי עד היו פרך"] ד"עבודת הכללי הענין התבטא שבהם פרטיים ענינים שהם ,

יהודי של חיותו שהיא באלקות, דביקותם את שאיבדו דהיינו חייהם", .59את

שכתוב דיבר60וכמו רבינו משה כאשר שאפילו דהיינו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא
מלמד והכתוב שמעו. לא אלו תנחומין דברי גם – מהגלות להוציאם עתיד שהקב"ה תנחומין, דברי אליהם

קשה". ומעבודה רוח "מקוצר היא: לכך שהסיבה – זכות עליהם

ÂËשכתוב למה מקשיבים שלא משה", אל שמעו "לא הגלות העלם שמצד – אלה בימינו גם הוא וכן .
התנח לדברי אפילו משה, שבתורה:בתורת ומין

נאמר נאמר61בתורה בתורה יקחך"; ומשם גו' יקבצך משם גו' נדחך יהיה העולם62"אם את "זן שהקב"ה
שמעו", ד"לא באופן אבל בפיו, הדברים את אמנם הוא אומר – הוא ואילו וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו

צו"). ניט אים בא זיך נעמט ("דאס אצלו נקלט זה ַָשאין

בפיהם "ויפתוהו בבחינת אלא זה אין אבל המשיח", בביאת מאמין "אני ויום יום בכל אמנם אומר הוא
עמו" נכון לא "ולבם אבל לו", יכזבו .63ובלשונם

ÊËענין (שהוא חייהם" את "וימררו בבחינת מאלקות, מנותקים כמה עד ומתבוננים חושבים כאשר והנה, .
יוכל כיצד ולתהות ברוחו, ליפול יהודי עלול – תנחומין דברי אפילו שומעים שלא עד באלקות), הדביקות

גאולה? של למצב זה ממצב להגיע
לעולמים: היה כבר כי ברוחו, ליפול לו שאין לו, אומרים כך ועל

כולו העולם כל על בכיפה משלו המצרים ביותר; קשה גלות היתה במצרים ישראל,64גם בני על גם ובתוכם ,
התנחומין לדברי אפילו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ש"לא כך כדי עד קשה היתה והעבודתֿפרך

ממצרים. הקב"ה הוציאם – ואףֿעלֿפיֿכן כנ"ל). חייהם", את "וימררו ענין (שהוא שלו

הגאולה באמונת להתחזק עליו אלא ברוחו, ליפול לו אין המצב, שפל על הבט שמבלי עתה, הוא וכן
משיח. עלֿידי שתבוא השלימה,

שהאמונה בלבו, גם זה ענין יפעל שסוףֿכלֿסוף עד מאמין", "אני עלֿכלֿפנים בפיו לומר להתחיל עליו
באמת. אצלו אּפלייגן") זיך ("וועט מונחת תהיה המשיח ָבביאת

בימינו. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את תביא אכן זו ואמונה

***

ÊÈ.mixvn ux`a izxare65j`ln `le ip`:

מלאך66הקב"ה עלֿידי "לא – ממצרים ישראל בגאולת התעסק ובעצמו", "בכבודו כביכול, שהוא, אומר
שליח" עלֿידי ולא שרף עלֿידי .67ולא

הוראה מלשון היא לשמש68"תורה" צריכים מספרת שהתורה הענינים שכל כלומר, דרך. ולהורות ללמד –
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ואילך.59) 15 ס"ע חט"ז תו"מ גם ראה
(סה"ש60) סכ"ט תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת וראה ט. ו, וארא

.(66 ע' תש"ג
ד.61) ל, נצבים
המזון.62) דברכת הא' ברכה נוסח
לוֿז.63) עח, תהלים
א.64) ו, זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. יד, בשלח מכילתא ראה
יב.65) יב, בא
(באידית),66) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ח עד מכאן

תשמ"ו (הוצאת ומנהגים טעמים לקוטי עם להגש"פ בהוספות ונדפס

וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. קנד ע' ואילך)
מוגה. בלתי מהנחה פרטים

דחה"פ67) א' ליל שיחת (ראה בחסידות מבואר – ובפרטיות
ד"מלאך", הענינים שד' וש"נ) .(112 ע' ח"ה (תו"מ ס"ב תשי"ב
יצירה בריאה אצילות עולמות ד' כנגד הם ו"אחר" "שליח" "שרף",
ובעצמו", "בכבודו מבחי' היו מצרים דיציאת שהגילויים והיינו עשי'.
מוגה). בלתי (מהנחה האצילות דעולם מהגילויים אפילו שלמעלה

בשם68) – בראשית ר"פ מּפראג) (למהר"ל גו"א ב. נג, זח"ג ַראה
ח. יט, לתהלים רד"ק הרד"ק.
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ובכל ובלבנים בחומר קשה "בעבודה [ובפרטיות: הפרך ועבודת הגלות ששעבוד – חייהם" את "וימררו וזהו
גו'" בשדה ש"וימררו57עבודה כך כדי עד היו פרך"] ד"עבודת הכללי הענין התבטא שבהם פרטיים ענינים שהם ,

יהודי של חיותו שהיא באלקות, דביקותם את שאיבדו דהיינו חייהם", .59את

שכתוב דיבר60וכמו רבינו משה כאשר שאפילו דהיינו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא
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בפיהם "ויפתוהו בבחינת אלא זה אין אבל המשיח", בביאת מאמין "אני ויום יום בכל אמנם אומר הוא
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יוכל כיצד ולתהות ברוחו, ליפול יהודי עלול – תנחומין דברי אפילו שומעים שלא עד באלקות), הדביקות

גאולה? של למצב זה ממצב להגיע
לעולמים: היה כבר כי ברוחו, ליפול לו שאין לו, אומרים כך ועל

כולו העולם כל על בכיפה משלו המצרים ביותר; קשה גלות היתה במצרים ישראל,64גם בני על גם ובתוכם ,
התנחומין לדברי אפילו קשה", ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ש"לא כך כדי עד קשה היתה והעבודתֿפרך

ממצרים. הקב"ה הוציאם – ואףֿעלֿפיֿכן כנ"ל). חייהם", את "וימררו ענין (שהוא שלו

הגאולה באמונת להתחזק עליו אלא ברוחו, ליפול לו אין המצב, שפל על הבט שמבלי עתה, הוא וכן
משיח. עלֿידי שתבוא השלימה,

שהאמונה בלבו, גם זה ענין יפעל שסוףֿכלֿסוף עד מאמין", "אני עלֿכלֿפנים בפיו לומר להתחיל עליו
באמת. אצלו אּפלייגן") זיך ("וועט מונחת תהיה המשיח ָבביאת

בימינו. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את תביא אכן זו ואמונה
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וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. קנד ע' ואילך)
מוגה. בלתי מהנחה פרטים

דחה"פ67) א' ליל שיחת (ראה בחסידות מבואר – ובפרטיות
ד"מלאך", הענינים שד' וש"נ) .(112 ע' ח"ה (תו"מ ס"ב תשי"ב
יצירה בריאה אצילות עולמות ד' כנגד הם ו"אחר" "שליח" "שרף",
ובעצמו", "בכבודו מבחי' היו מצרים דיציאת שהגילויים והיינו עשי'.
מוגה). בלתי (מהנחה האצילות דעולם מהגילויים אפילו שלמעלה

בשם68) – בראשית ר"פ מּפראג) (למהר"ל גו"א ב. נג, זח"ג ַראה
ח. יט, לתהלים רד"ק הרד"ק.
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בכבודו הקב"ה "עלֿידי היתה מצרים שיציאת מכך אנו לומדים מה ה'. בעבודת דרך והוראת כלימוד עבורנו
גילויים היו מצרים שביציאת לכך, ישנה שלנו ה' בעבודת משמעות איזו וכו'"? מלאך עלֿידי "לא – ובעצמו"

כך? כל נעלים

לעשותם" "היום שכרם"69הרי לקבל "ולמחר ומצוות; בתורה העסק העבודה, זמן הוא עתה השכר,70– –

לבוא. לעתיד ל"מחר", שייכים הגילויים,

הנעלים הגילויים את הם מרגישים עתה שגם כאלו וישנם אלו, נעלים גילויים נפעלים עתה שגם אמת הן
נאמר שאודותם הם אלו לבוא. אהבה71דלעתיד במדריגת שעומדים הצדיקים – בחייך" תראה "עולמך

"רואים72בתענוגים הבא העולם את ביותר; נעלים ותענוג הנאה בהם שפועלת להקב"ה אהבה בהם מאירה :

למטה כאן בחייהם .73הם"

הרמב"ם "74(ובלשון הבא שהעולם –cnere ievnהעולם אלא ("הבא"), בעתיד לבוא שצריך עולם זה אין ."

הזה, בעולם לעשותם", "היום להיות צריך שתחלה מחמת רק הבא" "עולם ונקרא עתה. גם ועומד מצוי
הבא"). ל"עולם באים ולאחריֿזה

שלנו הענין אינו שלהם החידוש אבל, עתה, גם ישנם שהגילויים עבודתmeidונמצא, – הוא עתה עניננו .

כיון נבראתיה', לא קוני"`l`ש"אני את בוראנו.75לשמש את לשמש כדי ורק אך נבראנו אנו –

ממצרים? ישראל את הוציא ובעצמו" בכבודו ש"הקב"ה מכך לנו יש ה' בעבודת הוראה איזו כן, ואם

ÁÈ:בזה הביאור .

הגישה גם שונה ובמילא ובשוויים, בחשיבותם מזה זה שמשתנים שונים, ענינים ישנם ואחד אחד לכל
וכוחותיו. האדם מצד אלו לענינים

ענין באמת היא מטרתו הנעשה; בדבר למשל, רוצה, אינו הוא הכרח. בדרך עושה שהאדם ענינים ישנם
החיצוניים בכוחותיו רק זה, דבר בעשותו הוא, משתמש זה, במקרה זה. בדבר התלוי .76אחר

שהם ענינים, כוחותיוmnvrישנם את כבר משקיע ובהם – בהם התעסקותו של והכוונה התכלית הם
עד – אינגאנצן") גאר אריינגעטאן דא איז ("ער לגמרי בזה מלובש שהוא באופן זה אין עדיין אבל ַַָָָהפנימיים.

נפשו. לעצם

וכמו הנפש"), עצם גאנצן זיין אריין טוט ("ער נפשו עצם בכל מתלבש האדם שבהם ענינים שישנם ַַועד
באחד" נפשו "למסור שמע, דקריאת ממש.77בעבודה הנפש בעצם נוגעת שהיא –

– לקדושה ולהעלותם העולם, של וההגבלה הגסות עם להתעסק ל"מצרים", ללכת צריך שיהודי ובשעה
לעיל גם78כמדובר להתעסק צריכים אמת, הן לעצמו: לחשוב הוא עלול – הבןֿרשע עם גם להתעסק שצריכים

ענינים עבור ימסור הפנימיים כחותיו את – ביותר? הפנימיים בכחות בזה להתלבש שצריכים אומר מי אבל בזה,
חובתו". ידי "לצאת רק זאת ויעשה החיצוניים, כוחותיו בהשפעת יסתפק – ב"מצרים" ואילו יותר, נעלים

מלאך" "עלֿידי זאת שיעשה בכך הסתפק לא ממצרים, ישראל את להוציא הקב"ה כשהוצרך אותנו: מלמדים
כרבו" שיהיה לעבד "דיו כן ואם – א79וכו' ישראל: את לגאול ובעצמו בכבודו "הלך" הקב"ה, "רבו", ם

הטובענית ממצרים יהודי להציל כדי שלו, העצם כל עם למצרים לילך ה"עבד" - ליהודי גם מותר ממצרים,
("מצריםֿגעזונקענקייט").
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ואתחנן.69) ס"פ
עה"פ.70) בפרש"י הובא א. כב, עירובין
סע"א.71) יז, ברכות
א).72) (כ, פי"ד תניא ראה
תניא73) ז. יח, (קרח כהונתכם" את אתן מתנה "עבודת שהו"ע

מוגה. בלתי מהנחה – שם).
ספ"ח.74) תשובה הל'
(אוסף75) כת"י בש"ס הגירסא (ע"פ קידושין סוף וברייתא משנה

במלאכת וכ"ה תשכ"ד) ירושלים – הבבלי תלמוד של היד כתבי

ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה
(שבת76) לגופה" צריכה שאינה "מלאכה – בנגלה לדבר דוגמא

ד"ה ב צג, שם (פרש"י היא" מחשבת מלאכת ש"לאו וש"נ), ב. עג,
מוגה. בלתי מהנחה – ור"ש).

פע"ח77) א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר וראה א. ג, ויקרא לקו"ת
סא. ר"ס לטואו"ח ב"ח פי"ב. הק"ש שער

ואילך.78) ס"ז
(79.12 ע' ח"ו תו"מ גם וראה ב. נח, ברכות

f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

זאת ועשו – פשוטים ואנשים ענינים עם לעסוק כך כל התמסרו ישראל נשיאי שצדיקים אנו רואים ואמנם
נשמתם. עצם בכל

הלבישוmdלכאורה, ואףֿעלֿפיֿכן יותר. התחתונים בכוחותיהם זאת לפעול ביכלתם היה בודאי הצדיקים, ,

("נאענט בדביקות קשורה שהיא שבנפש, יחידה בנשמה, ביותר הנעלות למדריגות עד זו בעבודה ָעצמם
ובעצמו בכבודו הקב"ה עם .80פארבונדן") ַ

לעשות" לבניו מצוה עושה שהוא "מה מישראל: ואחד אחד כל ללמוד צריך עצמו81ומכך שהקב"ה מה –

בכבודו למצרים הלך כביכול, שהקב"ה, עלֿידיֿזה בלבד: תביעה זו אין אבל מבניו. גם הוא תובע עושה,
עצם עם ל'מצרים' ללכת יוכל שיהודי הדורות, בכל ישראל בני עבור כביכול, הדרך", את "סלל – ובעצמו

ושלימה. אמיתית לגאולה ולהביאו אחר, יהודי משם להציל עלֿידיֿזה ויוכל שלו, הנשמה

***

ËÈואילו בלבד, הכנה היו המכות שאר כל מכלֿמקום, המכות, כל עלֿידי שהיתה אף – מצרים יציאת .
ממצרים –lretaהיציאה ובעצמו" "בכבודו – ביותר הנעלים הגילויים ולכן, דוקא. בכורות מכת עלֿידי היתה

דוקא. בכורות במכת היו
שכתוב כמו – מיוחד ענין מצינו גו'".82ובזה בכור כל הכה והוי' הלילה בחצי "ויהי

Î.'גו בכור כל הכה והוי' הלילה בחצי ויהי המתחיל' 'דיבור מאמר .

***

.‡Îשנאמר עמהם גאל אותנו אף אלא ממצרים הקב"ה גאל בלבד אבותינו את מש83לא הוציא םואותנו
לאבותינו: נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא למען

להביא מספיק זה בשביל אבל, עמהם". גאל אותנו ש"אף לראיה הובא גו'", משם הוציא "ואותנו הכתוב
"למען – הכתוב סיום את גם להביא הוצרך למה כן, ואם משם", הוציא "ואותנו – הפסוק התחלת את רק

גו'"? אותנו הביא

עמהם"? גאל אותנו ש"אף בכך הכוונה מהי הענין: בעצם להבין צריך גם

מפרשים לפניֿזה84יש בהגדה שכתוב מה עלֿדרך הוא זה שענין אבותינו85, את הקב"ה הוציא לא "ואילו
אותנו ש"אף נמצא, זה, "חשבון" שעלֿפי במצרים", לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים

עמהם". גאל

ישנו הגאולה שענין הכוונה אין עלֿפיֿזה, היתה`epilבנוגעdzrאבל הגאולה אלא ,xaraאצל ,epizea`,

אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו שהרי עבורנו, גם גאולה זו היתה ממילא שבדרך אלא
כו'". משועבדים בנינו ובני ובנינו

דבר שנעשה בשעה רק הוא השמחה שענין הוא, האדם טבע שהיהycgוהרי דבר אבל ,onf iptlשלולי אלא ,
שמחה שפועל ענין זה אין – כדבעי שלא עתה גם המצב היה סעיף86זאת (כנ"ל הפסח דחג השמחה ומגודל .

גם בפועל אכן ישנו מצרים דיציאת שהענין מובן, .dzrא),

בתניא הזקן אדמו"ר שכתב מה עלֿפי – בזה יום87והביאור ובכל (ומוסיף: ודור דור ד"בכל הענין בביאור
ממצרים" יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב בשנת88ויום) בעבר, רק שאירע ענין אינה מצרים שיציאת ,
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נשמה80) רוח דנפש המדריגות כל בגלוי מאירים בצדיקים שהרי
וראה ג. כג, (שמואלֿב אלקים" (ב)יראת מושל "צדיק ולכן יחידה, חי'
מצד כולו, העולם על בעלֿהבית הוא שהצדיק דהיינו ב), טז, מו"ק
מוגה). בלתי (מהנחה ובעצמו" "בכבודו עם הקשורה היחידה בחי'

ה"ג.81) פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, שמו"ר ראה
כט.82) יב, בא
כג.83) ו, ואתחנן

כאן.84) בהגש"פ גיקטיליא) (לר"י פענח" "צפנת ראה
היינו.85) עבדים פיסקא
(תו"מ86) ס"ד זו שנה שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה

.(330 ע' חי"ח
פמ"ז.87)
ב).88) קטז, פסחים (ממשנה הפיסקא תחלת



כי f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

זאת ועשו – פשוטים ואנשים ענינים עם לעסוק כך כל התמסרו ישראל נשיאי שצדיקים אנו רואים ואמנם
נשמתם. עצם בכל

הלבישוmdלכאורה, ואףֿעלֿפיֿכן יותר. התחתונים בכוחותיהם זאת לפעול ביכלתם היה בודאי הצדיקים, ,

("נאענט בדביקות קשורה שהיא שבנפש, יחידה בנשמה, ביותר הנעלות למדריגות עד זו בעבודה ָעצמם
ובעצמו בכבודו הקב"ה עם .80פארבונדן") ַ

לעשות" לבניו מצוה עושה שהוא "מה מישראל: ואחד אחד כל ללמוד צריך עצמו81ומכך שהקב"ה מה –

בכבודו למצרים הלך כביכול, שהקב"ה, עלֿידיֿזה בלבד: תביעה זו אין אבל מבניו. גם הוא תובע עושה,
עצם עם ל'מצרים' ללכת יוכל שיהודי הדורות, בכל ישראל בני עבור כביכול, הדרך", את "סלל – ובעצמו

ושלימה. אמיתית לגאולה ולהביאו אחר, יהודי משם להציל עלֿידיֿזה ויוכל שלו, הנשמה

***

ËÈואילו בלבד, הכנה היו המכות שאר כל מכלֿמקום, המכות, כל עלֿידי שהיתה אף – מצרים יציאת .
ממצרים –lretaהיציאה ובעצמו" "בכבודו – ביותר הנעלים הגילויים ולכן, דוקא. בכורות מכת עלֿידי היתה

דוקא. בכורות במכת היו
שכתוב כמו – מיוחד ענין מצינו גו'".82ובזה בכור כל הכה והוי' הלילה בחצי "ויהי

Î.'גו בכור כל הכה והוי' הלילה בחצי ויהי המתחיל' 'דיבור מאמר .

***

.‡Îשנאמר עמהם גאל אותנו אף אלא ממצרים הקב"ה גאל בלבד אבותינו את מש83לא הוציא םואותנו
לאבותינו: נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא למען

להביא מספיק זה בשביל אבל, עמהם". גאל אותנו ש"אף לראיה הובא גו'", משם הוציא "ואותנו הכתוב
"למען – הכתוב סיום את גם להביא הוצרך למה כן, ואם משם", הוציא "ואותנו – הפסוק התחלת את רק

גו'"? אותנו הביא

עמהם"? גאל אותנו ש"אף בכך הכוונה מהי הענין: בעצם להבין צריך גם

מפרשים לפניֿזה84יש בהגדה שכתוב מה עלֿדרך הוא זה שענין אבותינו85, את הקב"ה הוציא לא "ואילו
אותנו ש"אף נמצא, זה, "חשבון" שעלֿפי במצרים", לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים

עמהם". גאל

ישנו הגאולה שענין הכוונה אין עלֿפיֿזה, היתה`epilבנוגעdzrאבל הגאולה אלא ,xaraאצל ,epizea`,

אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו שהרי עבורנו, גם גאולה זו היתה ממילא שבדרך אלא
כו'". משועבדים בנינו ובני ובנינו

דבר שנעשה בשעה רק הוא השמחה שענין הוא, האדם טבע שהיהycgוהרי דבר אבל ,onf iptlשלולי אלא ,
שמחה שפועל ענין זה אין – כדבעי שלא עתה גם המצב היה סעיף86זאת (כנ"ל הפסח דחג השמחה ומגודל .

גם בפועל אכן ישנו מצרים דיציאת שהענין מובן, .dzrא),

בתניא הזקן אדמו"ר שכתב מה עלֿפי – בזה יום87והביאור ובכל (ומוסיף: ודור דור ד"בכל הענין בביאור
ממצרים" יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב בשנת88ויום) בעבר, רק שאירע ענין אינה מצרים שיציאת ,
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נשמה80) רוח דנפש המדריגות כל בגלוי מאירים בצדיקים שהרי
וראה ג. כג, (שמואלֿב אלקים" (ב)יראת מושל "צדיק ולכן יחידה, חי'
מצד כולו, העולם על בעלֿהבית הוא שהצדיק דהיינו ב), טז, מו"ק
מוגה). בלתי (מהנחה ובעצמו" "בכבודו עם הקשורה היחידה בחי'

ה"ג.81) פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, שמו"ר ראה
כט.82) יב, בא
כג.83) ו, ואתחנן

כאן.84) בהגש"פ גיקטיליא) (לר"י פענח" "צפנת ראה
היינו.85) עבדים פיסקא
(תו"מ86) ס"ד זו שנה שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה

.(330 ע' חי"ח
פמ"ז.87)
ב).88) קטז, פסחים (ממשנה הפיסקא תחלת



f"iyz'dכב ,gqtd bgc 'a lil zgiy

שנעשה ענין זהו אלא העולם, לבריאת תמ"ח אלפים היאdzrב' זה ומצד ויום", יום ובכל ודור דור "בכל ,
השמחה. גודל

הרי העולם, לבריאת תמ"ח אלפים ב' בשנת אבותינו את שגאל שעלֿידיֿזה – עמהם" גאל אותנו "אף וזהו
הנעשית לגאולה גם הכח את נתן – אותם שגאל זו בגאולה – ויום.dzr"עמהם" יום בכל ,

נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא "למען הכתוב, סיום את גם שמביא הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
כדלקמן. עמהם"), גאל "אותנו ענין (שזהו ויום יום שבכל הגאולה אופן מבואר שבזה – לאבותינו"

·Îאשר הארץ את לנו "לתת הכתוב לשון דיוק ובהקדם .raypכידוע – ענין89לאבותינו" הוא ששבועה
המצוה" את לקיים ד"נשבעין הענין ועלֿדרך ודעת. מטעם דטעם90שלמעלה שהענין בשעה שאפילו היינו, ,

השבועה מצד המצוה את יקיים יספיק, לא לאבותינו",91ודעת נשבע אשר הארץ את לנו "לתת שכתוב מה וזהו .
ודעת. מטעם שלמעלה ענין היא הארץ שנתינת

בזה: והענין

בבורא,92ידוע בדביקות לעמוד ויוכלו מהעולם, בהתבודדות שיהיו כדי צאן, רועי היו והשבטים שהאבות
בבורא. ודביקות להתקשרות מבלבל זה הרי לנבראים, השייכים בענינים מונח אדם כאשר כי,

וגם במצרים, למלך משנה להיות בכחו היה דאצילות, נשמה שלהיותו – יוסף של מעלתו גדלה זה ובענין
שאר נשמות מהֿשאיןֿכן האצילות. בעולם בהיותו כמו דאצילות, נשמה של באופן היה במצרים בהיותו
להיות הם מוכרחים בבורא, בדביקות לעמוד רצונם אם – יותר למטה עוד שהם הנשמות ומכלֿשכן – השבטים

העולם. מעניני בהתבודדות

תורה מתן קודם היה זה כל אדם"אמנם, לבני נתן והארץ להוי' שמים ד"השמים הגזירה היתה שאז ,93,

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר שגזר למלך . . מתן94כ"משל לאחר מהֿשאיןֿכן .

שנאמר . . הראשונה הגזירה את ש"ביטל לאחר וכתיב95תורה, וגו' סיני הר על ה' עלה96וירד אמר משה ואל
ה'" כלי94אל גופא העולם את ולעשות ּבעולם, להיות אפשר אלא מהעולם, בהתבודדות להיות צורך אין –ָ
לאלקות.

דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה התפילה97וזוהי עבודת התורה, לימוד עלֿידי רק לא הוא ד"דעהו" שהענין ,

אינם הגשמיים שהענינים בלבד זו שלא הגשמיים, עניניו בכל שעוסק בשעה גם אלא המצוות, milalanוקיום

("בכל הגשמיים הענינים שעלֿידי – אדרבה אלא בבורא, והשגהjikxcלדביקות ידיעה "דעהו", נעשה גופא ("
באלקות.

גם אלא אמונה, רק לא "דעהו", להיות שצריך שכיון הרמב"םdriciולהעיר, וכלשון ,98. ולהשכיל "להבין
בהכרח אלא בלבד, דתורה גליא ובלימוד בלבד המצוות בקיום די לא – ולהשיג" להבין באדם שיש כח כפי .

" נעשה עלֿידיֿזה ודוקא החסידות. תורת היא אלה שבדורותינו התורה, פנימיות לימוד גם jikxcשיהיה lka

אלא המצוות, וקיום התורה לימוד עלֿידי רק לא יהיה ד"דעהו" שהענין פועלת החסידות שתורת היינו, דעהו",
דרכיך". "בכל עלֿידי גם

בכל העולם, בתוך להיות אלא מהעולם, הפשטה של בתנועה לעמוד שלא – הארץ נתינת ענין כללות וזהו
בתחתונים".הע ד"דירה הכוונה את משלימים ועלֿידיֿזה לאלקות. כלים גופא מהם ולעשות הארציים, נינים

שבועה, של ענין הוא הארץ נתינת ענין שכל – לאבותינו" נשבע אשר הארץ את לנו "לתת נאמר ועלֿזה
אינו זה ענין גשמיים; בענינים עצמו את יכניס שהקב"ה מקום אין ודעת, טעם מצד כי, ודעת. מטעם למעלה
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והערות89) קיצורים ואילך. סע"ב פג, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
ואילך. מח ע' לתניא

וש"נ.90) רע"א. ח, נדרים
וש"נ.91) .276 ע' ח"ג תו"מ ראה
וש"נ.92) ואילך. 196 ס"ע חכ"ה לקו"ש ראה
טז.93) קטו, תהלים

ג.94) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
כ.95) יט, יתרו
א.96) כד, משפטים
ספ"ג.97) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
תשובה.98) הל' סוף

f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

מצד ואפילוdreayאלא בגשמיות, ומצוות תורה של בענינים עצמו את הכניס שאלקות עצמית התקשרות היינו, ,
דעהו". דרכיך "בכל של בענינים

ישראל בני של וההתמסרות ההתקשרות גם כך – שבועה של באופן היא למטה מלמעלה שההתקשרות וכשם
ודעת מטעם שלמעלה עצמית התקשרות היא דעהו"), דרכיך ד"בכל הענין גם (כולל המצוות לקיים להקב"ה

שכתוב כמו השבועה), ענין צדקך".99(שהוא משפטי לשמור ואקיימה "נשבעתי

‚Î– לאבותינו" נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא למען משם הוציא "ואותנו שכתוב מה וזהו .
ולקיים ישראל לארץ להיכנס מנת על היא ההליכה כאשר הוא, ממצרים, לצאת יכולים שבו והאופן שהדרך

בגשמיות. ומצוות תורה
אבותינו: את שגאל הגאולה עצמה, מצרים בגאולת שהיה וכפי

ז"ל חכמינו אמרו במצרים, בהיותם ישראל בני של למצבם שינו100בנוגע "לא שם", מצויינים ישראל "שהיו
שמם" ולבושם101את מאכלם את וכן יצאו102, שעלֿידו הכלי היה זה וענין עניניהם. בכל "מצויינים" היו אלא ,

ממצרים.

עניניהם: בכל "מצויינים" להיות צריכים ישראל שבני עתה, הוא וכן

להיזהר יש – הלבושים בענין כשמדובר בכשרות; להיות צריך שהכל פשיטא – המאכלים בענין כשמדובר
בהתאם ההנהגה להיות צריכה – ומשפטים חוקים אודות וכשמדובר ציצית; לבישת על ולהקפיד משעטנז

לישראל" ומשפטיו ידעום"103ל"חוקיו בל ש"משפטים העולם, אומות מהֿשאיןֿכן החוקים104, לו נוגע לא ,

שלהם.

אתכשמדוב מנהיג שהקב"ה יודע שאני בשעה זה, כל לי נוגע מה יהודי: אומר – העולם תהלוכות אודות ר
ש"מאותות העולם, אומות עבור געשעפט") א איז ("דאס ענין הם – הטבע וחוקי העולם תהלוכות ַָהעולם!

יחתו" גו' פועל105השמים טבעיים בענינים אפילו כי כלל, לו נוגעים אינם הטבע חוקי – יהודי מהֿשאיןֿכן ,

העולמים" בחי ד"מאמין באופן שלפניֿזה106הוא בהתוועדויות שנתבאר ).107(כמו

ויעלה מהעולם מופשט יהיה הטבע, וחוקי העולם לתהלוכות שייכות לו שאין שכיון הכוונה אין אמנם,
להיות היא הכוונה הכוונה; היא זו לא – השביעי"... "מצרים",jezaל"רקיע שבבחינת במקום אפילו העולם,

מקושרים להיות אלא ענין, בשום להתחשב ולא אחד, אף עם להתעסק לא – שם" "מצויינים להיות בשעה ובה
ומצוותיו. תורתו עלֿידי בעצמו, הקב"ה עם ורק אך

עם בקשר ועומד העולם, בתוך נמצא בגוף, נשמה אתה הרי ממהֿנפשך: – וטוען בא היצרֿהרע אמנם,
"על שהנך כיון כן, ואם אצלם, לפעול להצליח ועליך העולם, לתהלוכות שייכות להם שיש שונים ",ux`dאנשים

"מן שהיא ולתורה לך "?!minydמה

הזה בעולם למטה, כאן ירד שהקב"ה – סיני" הר על הוי' "וירד – מתןֿתורה היה כבר לו: עונים כך על
עם מקושר להיות – בשעה ובה הגשמיים, הענינים בכל העולם, בתוך להיות בכחו ולכן, והחומרי, הגשמי

ניתנה שאלקות כיון דעהו"), דרכיך ("בכל dhnlאלקות o`k!

לאבותינו": נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא למען משם הוציא ד"ואותנו ההוראה תוכן וזהו

שצריכים – הוא וגבולים, מצרים מ"מצרים", לצאת הדרך משם", הוציא ד"אותנו שהסדר מלמדנו, הכתוב
"אל להתחשבux`dלהכנס שלא שם", "מצויינים להיות – בשעה ובה שבו, הארציים והענינים העולם לתוך ,"

כב). סעיף כנ"ל ישראל, ארץ של ענינה (שזהו לאלקות כלי עצמו העולם את לעשות אלא העולם, עם

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

שם.99) נדרים וראה קו. קיט, תהלים
מעט.100) במתי פיסקא הגש"פ
בא101) ועוד.מכילתא ה. פל"ב, ויק"ר ו. יב,
מכתב102) גם וראה ה. כו, תבא ו. ו, וארא טוב לקח מדרש ראה

וש"נ. ואילך). קיז ע' חט"ו (אג"ק זו שנה אייר ז'
יט.103) קמז, תהלים

כ.104) שם,
וש"נ.105) א. קנו, שבת וראה ב. יו"ד, ירמי'
(מירושלמי).106) א לא, שבת – אמונת תוד"ה
סי"ב107) מצורע ש"פ שיחת .(171 ע' (לעיל ס"ח פורים שיחת

וש"נ. .(238 ע' (לעיל
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מצד ואפילוdreayאלא בגשמיות, ומצוות תורה של בענינים עצמו את הכניס שאלקות עצמית התקשרות היינו, ,
דעהו". דרכיך "בכל של בענינים

ישראל בני של וההתמסרות ההתקשרות גם כך – שבועה של באופן היא למטה מלמעלה שההתקשרות וכשם
ודעת מטעם שלמעלה עצמית התקשרות היא דעהו"), דרכיך ד"בכל הענין גם (כולל המצוות לקיים להקב"ה

שכתוב כמו השבועה), ענין צדקך".99(שהוא משפטי לשמור ואקיימה "נשבעתי

‚Î– לאבותינו" נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא למען משם הוציא "ואותנו שכתוב מה וזהו .
ולקיים ישראל לארץ להיכנס מנת על היא ההליכה כאשר הוא, ממצרים, לצאת יכולים שבו והאופן שהדרך

בגשמיות. ומצוות תורה
אבותינו: את שגאל הגאולה עצמה, מצרים בגאולת שהיה וכפי

ז"ל חכמינו אמרו במצרים, בהיותם ישראל בני של למצבם שינו100בנוגע "לא שם", מצויינים ישראל "שהיו
שמם" ולבושם101את מאכלם את וכן יצאו102, שעלֿידו הכלי היה זה וענין עניניהם. בכל "מצויינים" היו אלא ,

ממצרים.

עניניהם: בכל "מצויינים" להיות צריכים ישראל שבני עתה, הוא וכן

להיזהר יש – הלבושים בענין כשמדובר בכשרות; להיות צריך שהכל פשיטא – המאכלים בענין כשמדובר
בהתאם ההנהגה להיות צריכה – ומשפטים חוקים אודות וכשמדובר ציצית; לבישת על ולהקפיד משעטנז

לישראל" ומשפטיו ידעום"103ל"חוקיו בל ש"משפטים העולם, אומות מהֿשאיןֿכן החוקים104, לו נוגע לא ,

שלהם.

אתכשמדוב מנהיג שהקב"ה יודע שאני בשעה זה, כל לי נוגע מה יהודי: אומר – העולם תהלוכות אודות ר
ש"מאותות העולם, אומות עבור געשעפט") א איז ("דאס ענין הם – הטבע וחוקי העולם תהלוכות ַָהעולם!

יחתו" גו' פועל105השמים טבעיים בענינים אפילו כי כלל, לו נוגעים אינם הטבע חוקי – יהודי מהֿשאיןֿכן ,

העולמים" בחי ד"מאמין באופן שלפניֿזה106הוא בהתוועדויות שנתבאר ).107(כמו

ויעלה מהעולם מופשט יהיה הטבע, וחוקי העולם לתהלוכות שייכות לו שאין שכיון הכוונה אין אמנם,
להיות היא הכוונה הכוונה; היא זו לא – השביעי"... "מצרים",jezaל"רקיע שבבחינת במקום אפילו העולם,

מקושרים להיות אלא ענין, בשום להתחשב ולא אחד, אף עם להתעסק לא – שם" "מצויינים להיות בשעה ובה
ומצוותיו. תורתו עלֿידי בעצמו, הקב"ה עם ורק אך

עם בקשר ועומד העולם, בתוך נמצא בגוף, נשמה אתה הרי ממהֿנפשך: – וטוען בא היצרֿהרע אמנם,
"על שהנך כיון כן, ואם אצלם, לפעול להצליח ועליך העולם, לתהלוכות שייכות להם שיש שונים ",ux`dאנשים

"מן שהיא ולתורה לך "?!minydמה

הזה בעולם למטה, כאן ירד שהקב"ה – סיני" הר על הוי' "וירד – מתןֿתורה היה כבר לו: עונים כך על
עם מקושר להיות – בשעה ובה הגשמיים, הענינים בכל העולם, בתוך להיות בכחו ולכן, והחומרי, הגשמי

ניתנה שאלקות כיון דעהו"), דרכיך ("בכל dhnlאלקות o`k!

לאבותינו": נשבע אשר הארץ את לנו לתת אותנו הביא למען משם הוציא ד"ואותנו ההוראה תוכן וזהו

שצריכים – הוא וגבולים, מצרים מ"מצרים", לצאת הדרך משם", הוציא ד"אותנו שהסדר מלמדנו, הכתוב
"אל להתחשבux`dלהכנס שלא שם", "מצויינים להיות – בשעה ובה שבו, הארציים והענינים העולם לתוך ,"

כב). סעיף כנ"ל ישראל, ארץ של ענינה (שזהו לאלקות כלי עצמו העולם את לעשות אלא העולם, עם
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שם.99) נדרים וראה קו. קיט, תהלים
מעט.100) במתי פיסקא הגש"פ
בא101) ועוד.מכילתא ה. פל"ב, ויק"ר ו. יב,
מכתב102) גם וראה ה. כו, תבא ו. ו, וארא טוב לקח מדרש ראה

וש"נ. ואילך). קיז ע' חט"ו (אג"ק זו שנה אייר ז'
יט.103) קמז, תהלים

כ.104) שם,
וש"נ.105) א. קנו, שבת וראה ב. יו"ד, ירמי'
(מירושלמי).106) א לא, שבת – אמונת תוד"ה
סי"ב107) מצורע ש"פ שיחת .(171 ע' (לעיל ס"ח פורים שיחת

וש"נ. .(238 ע' (לעיל
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מצרים1ידוע יציאת זכירת מצות בין הבדלים שיש ,

אחד כולה. השנה במשך זו חובה לבין פסח, בליל

הוא "מצוה2ההבדלים – בלבד בזכירה די השנה שבכל ,

xikfdl"מצרים –3יציאת היא המצוה פסח בליל ואילו ,

xetiqהרמב"ם כלשון מצרים. של4ביציאת עשה מצות :

לאבותינוxtql5תורה שנעשו ונפלאות בניסים

במצרים...".

ועמוד גדול "יסוד הוא מצרים יציאת וזכירת סיפור

ו"באו ובאמונתינו" בתורתינו זה6חזק על רבות מצוות לנו

אומרים אנו ועלֿכן לאֿתעשה... ומצוות מצוותֿעשה

מצרים" ליציאת זכר ובתפילותינו בברכותינו ולכן7לעולם ,

התוכן מתבטא פסח בליל מצרים יציאת בסיפור שגם מובן,

ועמוד גדול "יסוד שהוא באופן מצרים, יציאת של הכללי

בתורתינו...". חזק

נלמדת פסח בליל מצרים יציאת סיפור על מן8המצוה

ההגדה9הפסוק אמירת מצות שהיא לבנך", 10"והגדת

בהתחלה ובהדגשה בגלוי ענינים מתבטאים בדרךֿכלל

בו אשר מצרים, יציאת סיפור שתוכן מובן, ולכן ובסיום,

בהתחלה בעיקר הוא וכללי, מהותי יסוד שזהו מודגש

של עלובסוף חובה חכמים שתיקנו ההגדה נוסח "עיקר

במשנה11הכל" שנאמר כפי ומסיים12, בגנות "מתחיל

"מתחילת – ו"מתחילה10בשבח" היינו", עובדי13עבדים

אבותינו" היו זרה "והיא14עבודה הקטע ואחרֿכך ,

מצרים" "ענין סיום והמבוא15שעמדה...", החלק16, אל

ויעקב" לבן "סיפורי של אובד14העיקרי מארמי "דורש –

.17אבי"

ישראל כל שנהגו כ"מנהג ההגדה" "נוסח שלפי וכיון

הראשונות" לחמא18מדורות "הא מהקטע מתחילים

מובן נשתנה", "מה לפני ואף בהתחלה, מיד הנאמר עניא",

ב"התחלה" כללית.efשגם נקודה מודגשת

לנו שעשה ונפלאות "ניסים של ב"סיום" גם וכך

זמן" באותו "כמה19הקדושֿברוךֿהוא של הקטע סוף –

עלינו" למקום טובות בית20מעלות לנו "ובנה שהוא ,

עוונותינו" כל על לכפר .21הבחירה
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טו.1) ע' (קה"ת) ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ ונסמנו הובאו

מהרי"ד.2) סי' פסח. שבח בפתיחה. דעת) חוות (לבעל נסים מעשה הגדת

ע' חכ"א לקו"ש בארוכה וראה שם. הנ"ל הגש"פ וראה ח. יג, בא מלבי"ם
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ה"ג.3) פ"א ק"ש הל' רמב"ם

רפ"ז.4) ומצה חמץ הל'

מצרים5) ביציאת "לספר חו"מ להל' שבהכותרת בהמצוות לשונו ועד"ז

ספר בריש המצות במנין ועד"ז פסח). הל' ריש אדה"ז לשון (וכ"ה הלילה" באותו

כאן"). והרהמ"ח מהר"ם "כנראה כא מצוה מנ"ח (וראה קנז מ"ע ובסהמ"צ היד

כא)6) (מצוה לפנינו ובחינוך יו"ד). (מצוה שעוועל הוצאת בחינוך כ"ה

"בא".

שם.7) חינוך

חו"מ8) הל' היד. ספר שבריש המצות במנין וכ"ה שם. להרמב"ם סהמ"צ

חמשה שבליל ומנין גו'"*. הזה היום את זכור שנאמר לפנ"ז: הוסיף (ושם רפ"ז

סמ"ב. סתע"ג חאו"ח אדה"ז שו"ע שם. חינוך גו'"). לבנך והגדת ת"ל עשר

ח.9) יג, בא

התורה10) מן מ"ע שהיא ההגדה אמירת "היינו שם אדה"ז שו"ע ראה

על הגדה ונקראת ופירושה: הגדה סדר ובאבודרהם לבנך". והגדת שנאמר כו'

וי"מ וכו' ונפלאות הנסים יצי"מ ענין בה שמגיד מפני ועוד לבנך. והגדת שם

הובא – מצרים מארץ שהוציאנו על להקב"ה ושבח הודאה לשון שהוא הגדה

ה. ע' הנ"ל בהגש"פ

"הגדה" ששם אף "מגיד", סימן אחר בהגדה הנאמר בעיקר הוא וכ"ז

zellkaהרמב"ם לשון מדיוק ולהעיר הסימנים. שאר של הענינים גם כולל

"בנוסח חו"מ הל' עניא"dcbddבסוף לחמא הא מ"בבהילו.. רק שמתחיל "

רק הם הענינים שאר משא"כ ה"ה). סוף פ"ז שם (וראה ישראל" "גאל עד

עשיית רפ"ח).zevn"סדר (שם כו'" אלו

סמ"ג.11) שם אדה"ז שו"ע

א.12) קטז, פסחים

שם.13) בגמרא הדיעות כב'

ובאבודרהם:14) ההגדה. תחילת הוא כאן פי' מתחלה: פיסקא בו כל ראה

יד ע' הנ"ל הגש"פ היינו. עבדים פי' שם (וראה אביי של סדרו מתחיל עתה

אנציקלופדי' – בזה הדיעות וראה ה"ד. שם הרמב"ם לשון וראה (עבדים). ד"ה

ס"ה, הגדה ע' .p"yeתלמודית

ולמד.15) צא ד"ה כא ע' הנ"ל בהגש"פ הובא פסח זבח ראה

וש"נ.16) ולמד, ד"ה שם הגש"פ ראה

(17" ה"ד: פ"ז שם וברמב"ם שם. yexciyמשנה `edeאבי אובד מארמי

ליחודו האמת.. בדת "ומסיים למ"ש בהמשך ובא הפרשה", כל שיגמור עד

קצת משמע ולכאורה ובחירותינו". בנסים.. ומסיים כו' ומודיע מתחיל וכן

תנאי) עכ"פ (או חלק הוא אבי" אובד מארמי "ודורש במשנה מ"ש שמפרש

שם. אנציקלופדי' וראה בשבח". ב"ומסיים

לההגדה18) בהכותרת הרמב"ם ולשון בסופו. סמ"ג שם אדה"ז שו"ע

בתחלתו שם (ומביא הוא" כך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו ההגדה "נוסח

(נעתק הרמב"ם בן הר"א לשון וראה עניא"). לחמא הא "בבהילו.. הפי'

ז"ל מארי אבא קדמונינו ומנהג מנהגנו זה "ואמירת כו) ע' הנ"ל בהגש"פ

המערב". וחכמי לו והקודמין

(19.(10 (הערה הנ"ל אבודרהם לשון

הד20) על כתב הרמב"ם של בנו מר"א (18 (הערה הנ"ל רשותכלשון

מעלות כמה אומר ואח"ז כו' אומר ר"ע כו' אמר ר"א כו' אמר הגלילי ד"ר"י

נאמר בו כיוצא ועל ועליו וכו' וכמה כמה אחת על וכו' עלינו למקום טובות

משובח". זה הרי מצרים ביציאת המאריך וכל המרבה כל

ובזה21) בסופו: טובות מעלות כמה ד"ה להרשב"ץ שמועה יבין ראה

שם לשונו וראה מצרים. ביציאת לספר אבי אובד מארמי לדרוש השלמנו

.l"pd y"ewl dkex`a d`xe (*

f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

„Î:גדולה לקבוצה וגם קבוצה, לכל יחיד, לכל הוראה וזוהי .
הטבע תהלוכות אחרי חיפוש עלֿידי אינה לזה הדרך הרי – ממנו להיפטר וחפצים במיצר, שנמצאים בשעה

ואבן" עץ לשרת הארצות כמשפחות כגוים "נהיה לומר העולם, אומות יהודה"108והנהגת בית הגוים "ככל ,109;

ממצרים. לצאת הדרך זוהי לא

לעניני ובנוגע העולם, אומות משאר שונים הם ישראל שבני לדעת שם", "מצויינים להיות – אדרבה אלא
הם מקושרים שעלֿידיֿזה מצוות, ולקיים תורה ללמוד עליהם – ישראל אבל מהמה", הגוים "יחתו – הטבע
כב). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם שלמעלה שבועה של התוקף בתכלית "בארץ", בהיותם גם – זה וכל הקב"ה. עם

‰Î:"בירושלים הבאה "לשנה – ואז .
ועומד" מצוי הוא ש"הרי הבא", "עולם בענין הרמב"ם פירוש עלֿדרך – הוא הבאה" ד"לשנה הפירוש
להמשיכם שצריך אלא ומוכנים, עומדים כבר הענינים שכל הבאה", ד"לשנה בענינים הוא וכן יז), סעיף (כנ"ל

לראותם. יוכלו שהכל כך למטה

היראה שלימות ברוחניות, "בירושלים" – בירושלים" הבאה "לשנה גם בירושלים110וזהו גם ובמילא ,
בימינו. במהרה דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה בגשמיות,

•
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לב.108) כ, יחזקאל
ח.109) כה, שם

ובכ"מ.110) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו המהיר, וחששתי שבטח המהירות מפני שהוא בענין גשמי, לצערי נתאמת הדבר, 

וכהנהגתו, שאינו כותב כלל או עכ"פ לעתים רחוקות ביותר, אלא כשמתעוררים ענינים הקשורים בגוף 

כפשוטו, תומ"י בא במכתב דחוף ובצירוף בקשה, שגם המענה יהי' עד"ז, אבל ע"פ פירוש המצו"ד עה"פ 

וגו' ומשביע לכל חי רצון, ובפרט ע"י הידוע, אז "דעם צווייטענס גשמיות איז בא מיר רוחניות",  פותח 

ממלא הנני גם תאותו זו...

ג"כ  יצאו אבותנו ממצרים, תורגש  ליום טוב דחפזון, דבבהילו  ויהי רצון שאף שמתקרבים אנו 

המעלה דבשובה ונחת תושעון, שזהו ההכנה עתה - בעקבתא דמשיחא לגאולה העתידה ב"ב. ועיין המשך 

וככה - הגדול - בתחלתו ובסופו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

 בשם כ"ק אדמור שליט"א

מזכיר



כה

gqtd bg zegiy ihewlfi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙· „ÂÒÈ Y ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ

מצרים1ידוע יציאת זכירת מצות בין הבדלים שיש ,

אחד כולה. השנה במשך זו חובה לבין פסח, בליל

הוא "מצוה2ההבדלים – בלבד בזכירה די השנה שבכל ,

xikfdl"מצרים –3יציאת היא המצוה פסח בליל ואילו ,

xetiqהרמב"ם כלשון מצרים. של4ביציאת עשה מצות :

לאבותינוxtql5תורה שנעשו ונפלאות בניסים

במצרים...".

ועמוד גדול "יסוד הוא מצרים יציאת וזכירת סיפור

ו"באו ובאמונתינו" בתורתינו זה6חזק על רבות מצוות לנו

אומרים אנו ועלֿכן לאֿתעשה... ומצוות מצוותֿעשה

מצרים" ליציאת זכר ובתפילותינו בברכותינו ולכן7לעולם ,

התוכן מתבטא פסח בליל מצרים יציאת בסיפור שגם מובן,

ועמוד גדול "יסוד שהוא באופן מצרים, יציאת של הכללי

בתורתינו...". חזק

נלמדת פסח בליל מצרים יציאת סיפור על מן8המצוה

ההגדה9הפסוק אמירת מצות שהיא לבנך", 10"והגדת

בהתחלה ובהדגשה בגלוי ענינים מתבטאים בדרךֿכלל

בו אשר מצרים, יציאת סיפור שתוכן מובן, ולכן ובסיום,

בהתחלה בעיקר הוא וכללי, מהותי יסוד שזהו מודגש

של עלובסוף חובה חכמים שתיקנו ההגדה נוסח "עיקר

במשנה11הכל" שנאמר כפי ומסיים12, בגנות "מתחיל

"מתחילת – ו"מתחילה10בשבח" היינו", עובדי13עבדים

אבותינו" היו זרה "והיא14עבודה הקטע ואחרֿכך ,

מצרים" "ענין סיום והמבוא15שעמדה...", החלק16, אל

ויעקב" לבן "סיפורי של אובד14העיקרי מארמי "דורש –

.17אבי"

ישראל כל שנהגו כ"מנהג ההגדה" "נוסח שלפי וכיון

הראשונות" לחמא18מדורות "הא מהקטע מתחילים

מובן נשתנה", "מה לפני ואף בהתחלה, מיד הנאמר עניא",

ב"התחלה" כללית.efשגם נקודה מודגשת

לנו שעשה ונפלאות "ניסים של ב"סיום" גם וכך

זמן" באותו "כמה19הקדושֿברוךֿהוא של הקטע סוף –

עלינו" למקום טובות בית20מעלות לנו "ובנה שהוא ,

עוונותינו" כל על לכפר .21הבחירה
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טו.1) ע' (קה"ת) ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ ונסמנו הובאו

מהרי"ד.2) סי' פסח. שבח בפתיחה. דעת) חוות (לבעל נסים מעשה הגדת

ע' חכ"א לקו"ש בארוכה וראה שם. הנ"ל הגש"פ וראה ח. יג, בא מלבי"ם
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ה"ג.3) פ"א ק"ש הל' רמב"ם

רפ"ז.4) ומצה חמץ הל'

מצרים5) ביציאת "לספר חו"מ להל' שבהכותרת בהמצוות לשונו ועד"ז

ספר בריש המצות במנין ועד"ז פסח). הל' ריש אדה"ז לשון (וכ"ה הלילה" באותו

כאן"). והרהמ"ח מהר"ם "כנראה כא מצוה מנ"ח (וראה קנז מ"ע ובסהמ"צ היד

כא)6) (מצוה לפנינו ובחינוך יו"ד). (מצוה שעוועל הוצאת בחינוך כ"ה

"בא".

שם.7) חינוך

חו"מ8) הל' היד. ספר שבריש המצות במנין וכ"ה שם. להרמב"ם סהמ"צ

חמשה שבליל ומנין גו'"*. הזה היום את זכור שנאמר לפנ"ז: הוסיף (ושם רפ"ז

סמ"ב. סתע"ג חאו"ח אדה"ז שו"ע שם. חינוך גו'"). לבנך והגדת ת"ל עשר

ח.9) יג, בא

התורה10) מן מ"ע שהיא ההגדה אמירת "היינו שם אדה"ז שו"ע ראה

על הגדה ונקראת ופירושה: הגדה סדר ובאבודרהם לבנך". והגדת שנאמר כו'

וי"מ וכו' ונפלאות הנסים יצי"מ ענין בה שמגיד מפני ועוד לבנך. והגדת שם

הובא – מצרים מארץ שהוציאנו על להקב"ה ושבח הודאה לשון שהוא הגדה

ה. ע' הנ"ל בהגש"פ

"הגדה" ששם אף "מגיד", סימן אחר בהגדה הנאמר בעיקר הוא וכ"ז

zellkaהרמב"ם לשון מדיוק ולהעיר הסימנים. שאר של הענינים גם כולל

"בנוסח חו"מ הל' עניא"dcbddבסוף לחמא הא מ"בבהילו.. רק שמתחיל "

רק הם הענינים שאר משא"כ ה"ה). סוף פ"ז שם (וראה ישראל" "גאל עד

עשיית רפ"ח).zevn"סדר (שם כו'" אלו

סמ"ג.11) שם אדה"ז שו"ע

א.12) קטז, פסחים

שם.13) בגמרא הדיעות כב'

ובאבודרהם:14) ההגדה. תחילת הוא כאן פי' מתחלה: פיסקא בו כל ראה

יד ע' הנ"ל הגש"פ היינו. עבדים פי' שם (וראה אביי של סדרו מתחיל עתה

אנציקלופדי' – בזה הדיעות וראה ה"ד. שם הרמב"ם לשון וראה (עבדים). ד"ה

ס"ה, הגדה ע' .p"yeתלמודית

ולמד.15) צא ד"ה כא ע' הנ"ל בהגש"פ הובא פסח זבח ראה

וש"נ.16) ולמד, ד"ה שם הגש"פ ראה

(17" ה"ד: פ"ז שם וברמב"ם שם. yexciyמשנה `edeאבי אובד מארמי

ליחודו האמת.. בדת "ומסיים למ"ש בהמשך ובא הפרשה", כל שיגמור עד

קצת משמע ולכאורה ובחירותינו". בנסים.. ומסיים כו' ומודיע מתחיל וכן

תנאי) עכ"פ (או חלק הוא אבי" אובד מארמי "ודורש במשנה מ"ש שמפרש

שם. אנציקלופדי' וראה בשבח". ב"ומסיים

לההגדה18) בהכותרת הרמב"ם ולשון בסופו. סמ"ג שם אדה"ז שו"ע

בתחלתו שם (ומביא הוא" כך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו ההגדה "נוסח

(נעתק הרמב"ם בן הר"א לשון וראה עניא"). לחמא הא "בבהילו.. הפי'

ז"ל מארי אבא קדמונינו ומנהג מנהגנו זה "ואמירת כו) ע' הנ"ל בהגש"פ

המערב". וחכמי לו והקודמין

(19.(10 (הערה הנ"ל אבודרהם לשון

הד20) על כתב הרמב"ם של בנו מר"א (18 (הערה הנ"ל רשותכלשון

מעלות כמה אומר ואח"ז כו' אומר ר"ע כו' אמר ר"א כו' אמר הגלילי ד"ר"י

נאמר בו כיוצא ועל ועליו וכו' וכמה כמה אחת על וכו' עלינו למקום טובות

משובח". זה הרי מצרים ביציאת המאריך וכל המרבה כל

ובזה21) בסופו: טובות מעלות כמה ד"ה להרשב"ץ שמועה יבין ראה

שם לשונו וראה מצרים. ביציאת לספר אבי אובד מארמי לדרוש השלמנו

.l"pd y"ewl dkex`a d`xe (*

f"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

„Î:גדולה לקבוצה וגם קבוצה, לכל יחיד, לכל הוראה וזוהי .
הטבע תהלוכות אחרי חיפוש עלֿידי אינה לזה הדרך הרי – ממנו להיפטר וחפצים במיצר, שנמצאים בשעה

ואבן" עץ לשרת הארצות כמשפחות כגוים "נהיה לומר העולם, אומות יהודה"108והנהגת בית הגוים "ככל ,109;

ממצרים. לצאת הדרך זוהי לא

לעניני ובנוגע העולם, אומות משאר שונים הם ישראל שבני לדעת שם", "מצויינים להיות – אדרבה אלא
הם מקושרים שעלֿידיֿזה מצוות, ולקיים תורה ללמוד עליהם – ישראל אבל מהמה", הגוים "יחתו – הטבע
כב). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם שלמעלה שבועה של התוקף בתכלית "בארץ", בהיותם גם – זה וכל הקב"ה. עם

‰Î:"בירושלים הבאה "לשנה – ואז .
ועומד" מצוי הוא ש"הרי הבא", "עולם בענין הרמב"ם פירוש עלֿדרך – הוא הבאה" ד"לשנה הפירוש
להמשיכם שצריך אלא ומוכנים, עומדים כבר הענינים שכל הבאה", ד"לשנה בענינים הוא וכן יז), סעיף (כנ"ל

לראותם. יוכלו שהכל כך למטה

היראה שלימות ברוחניות, "בירושלים" – בירושלים" הבאה "לשנה גם בירושלים110וזהו גם ובמילא ,
בימינו. במהרה דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה בגשמיות,
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לב.108) כ, יחזקאל
ח.109) כה, שם

ובכ"מ.110) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת ראה
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יציאת ובסיפור שבהגדה הכללי התוכן את להבין כדי

בקטעים דיוקים מספר ולהסביר להקדים צריך מצרים,

.22הנ"ל

.·
"...‡È�Ú ‡ÓÁÏ ‡‰" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

"...mixvnc `rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d"

"מגיד" הסימן לאחר בא עניא" לחמא "הא .23הקטע

מפני איננה הסדר, בתחילת זה קטע שאמירת מובן, מכך

אל כל הזמנת כולל ופסחשהוא סעודה צרכי להם שאין ו

לפני לאומרו היה צריך כן, באם כי הסדר, שולחן אל

לפניֿכן או מביתֿהכנסת, באים כאשר מיד הסדר, תחילת

ארבע גם לספק צריך דצריך" ל"כל שהרי בביתֿהכנסת, –

וכדומה אלא,24כוסות הקידוש, של הראשונה בכוס החל ,

לסיפור והתחלה הקדמה הוא כי בהתחלה, נאמר זה קטע

"מגיד". הסימן לאחר דוקא נאמר הוא ולכן מצרים, יציאת

מובן שבקטע25ולא הענינים שלושת בין הקשר מהו :

התחלת תוכן א) ואדרבה: מצרים? יציאת סיפור לבין

דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו די עניא "לחמא הקטע

על סיפור העוניz`iviאיננו על להיפך: אלא, מצרים,

השתא הכא.. "השתא הקטע בסוף גם ב) שבמצרים.

– ו"עבדין" גלות של העכשווי המצב מודגש עבדין"

הגאולה. מסיפור להיפך

מצרים? יציאת בסיפור זו פסקא נקבעה אפוא, מדוע,

זה בליל והענינים המצוות סדר בכללות ,zyd`הרי

להיות צריך מצרים, יציאת סיפור ההגדה, אמירת ובראשם

של החירות ענין כלzyd`מודגש לעשות "צריך ולכן ,

חירות" דרך זה לילה אומרים26מעשה זה בקטע ואילו ,

מחירות?! להיפך עבדין", השתא הכא.. ש"השתא

.‚
˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒÏ ˙ÈÏÏÎ ‰Ó„˜‰ Y "‡ÓÁÏ ‡‰"

ÌÈ¯ˆÓ
אכלו די עניא לחמא שב"הא לומר, היה ניתן לכאורה

היו "אבהתנא" שרק מדגישים דמצרים" בארעא אבהתנא

הכא... "השתא בסוף וגם שם. איננו אנו אך dpylבמצרים,

d`adבגנות "מתחיל המשנה כדברי היא הכוונה ,"...

בשבח". ומסיים

כי: כך לומר אין אך

"מה שאלת לאחר הקטע את לומר היה צריך זה לפי א)

תשובה דרך לאומרה מצוותה ההגדה "אמירת כי נשתנה",

ששאלוהו" שאלות .27על

חל "שבח", ניכר שיהא כדי בגנות" "מתחיל הכלל ב)

ההתחלה על זאת אומרים שחז"ל כפי לשעבר, ענין על רק

זרה..." עבודה עובדי מתחילה לפרעה, היינו "עבדים

לגבי נאמר משם...",eiykrובהמשך אלקינו ה' "ויוציאנו

"eiykre"לעבודתו המקום ביתר28קרבנו מודגשים כך כי ,

לה' וההודיה ה"שבח" חירות.29שאת של רגש ומתעורר ,

של ב"גנות" להתחלה כמובן, מתאים, אינו זה כלל אך

oicar `zyd ...`kd `zyd ± deddמתפללים אמנם, ...

ו"לשנה30ובטוחים דישראל" בארעא הבאה ש"לשנה

של רגש ולא לעתיד, תקוה זוהי אך חורין", בני הבאה

זה. בלילה בהווה חירות

כל ויאכל ייתי דכפין "כל שבקטע השני בחלק גם

לבין בינו הקשר מהו להבין: צריך ויפסח" ייתי דצריך

מצרים? יציאת סיפור – "מגיד"

לחמא "הא הקטע אם שגם לומר, צריך האמור, כל לפי

הנאמר ממש, מצרים יציאת מסיפור חלק אינו עניא"
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הי' "ר"ג שלאח"ז ההגדה חלק משא"כ שם. פסחים ובמאירי הפי' בתחלת

שם הרמב"ם (כלשון מההגדה חלק הוא שג"ז אף כו'" אמר שלא כל אומר

(ואם "מגיד" בסימן נכלל ג"ז והרי ביצי"מ*, סיפור מצות וקיום סה"ה) פ"ז

מ"מ, – אומר) הי' ר"ג ד"ה שם רשב"ץ – והגדת** יד"ח יצא לא אמרם לא

(ל' במצרים" לאבותינו שנעשו ונפלאות ד"נסים הסיפור אי"ז כפשוטו הרי

וראה הנ"ל). אבודרהם שם. החינוך לשון גם וראה רפ"ז. חו"מ הל' הרמב"ם

אע"פ פי' שם): בו וכל (להגש"פ) ברשב"ם (ועד"ז אומר הי' ר"ג פי' אבודרהם

הם למה אלו דברים שלשה יאמר לא אם יד"ח יצא לא כו' ומצה פסח שיאכל

ובהגדה***. באמירה הקפיד שהכתוב שמצאנו באים

רק (ולא מגיד סימן כללות של להסיום כו' כללית דהנקודה השייכות

כו'" גאלנו "אשר ברכת – במצרים") לאבותינו שנעשו ונפלאות "נסים דסיפור

.65 הערה לקמן ראה –

מכמה22) ולהעיר לעורר יש לקמן שבאו וביאורים) (דיוקים ענינים בכמה

ועוד כשר), (להר"מ שלמה בהגדה וכן הנ"ל, בהגש"פ שהובאו ההגדה מפרשי

דלקמן. בהערות נפרטו אחדים ורק –

(23.18 הערה ראה

כ"א)24) פסח, לקרבן (לא היא ויפסח" ייתי דצריך ב"כל הכוונה שהרי

לארבעה ויין ומרור חרוסת מצוה.. של "מצה הפסח", סדר ויעשה ש"יבוא

כו'"). וחרוסת כרפס שצריך "מי בכלבו ועד"ז (אבודרהם. כוסות"

ואילך).25) קב (ע' זו לפיסקא "ביאורים" הנ"ל הגש"פ וראה

ס"ז.26) סתע"ב אדה"ז שו"ע

סי"ד.27) סתע"ג אדה"ז שו"ע

(28.17 הערה לעיל וראה

כו'.29) נגידים דברי להגש"פ מהר"ל פנ"ב. למהר"ל ה' מגבורות להעיר

ועוד.

(30.22 הערה הנ"ל בהגדה הובאו – זו לפיסקא במפרשים כהפי'

.p"ye .216 'r f"hg y"ewl .bnw 'r (fÎe"nyz ,z"dw) mixe`ia mr l"pd t"ybd .`vi `l d"c l"pd t"ybd d`x (*

.cere .my migqt g"lv .(dxiyr dvn) a ,epw d"ly .in lk d"c ` ,fhw migqt `"yxdn b"`cg .d"d my m"anxl gepn epiax d`x la` (**

.n"k`e .my y"ewle l"pd "mixe`ia" mr t"ybda e`aedy y"`xe i"yxit mr l"pd mdxcea`d 'it xywl yi dxe`kl (***

gqtd bg zegiyÎihewl

של לתוכן קשור הוא הרי נשתנה, מה לשאלת כתשובה

כללית, הקדמה זוהי כי מצרים. יציאת סיפור של "מגיד",

לילה של הסדר כל לגבי כללית שאלה על ועונה המסבירה

להלן. כמוסבר מצרים יציאת וסיפור זה

.„
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אכלו די עניא לחמא "הא אומרים מדוע מובן אינו כן

mixvncאבהתנא `rx`a:המפרשים ששואלים כפי ,"

היהודים שאכלו למצה קשורה עתה אוכלים שאנו המצה

mz`iviaבהיותם ולא כנאמרjezaממצרים, מצרים?

"מצה ההגדה שלאefבהמשך שום על אוכלים... שאנו

מצות... עוגות הבצק... את ויאפו שנאמר: בצקת... הספיק

mixvnnכי eyxeb."...

תירוץ כך על במצרים31מובא אכלו ישראל שבני ,

שהוא "מפני במצה "שבויים" להאכיל היה הנוהג כי מצה,

כדברי או כחמץ", במהרה מתעכל ואינו קשה

להם32ה"ספורנו" היה ושלא בעוני אוכלים שהיו "לחם ,

אך אצים". נוגשים מפני שתחמץ עד עיסתם להשהות פנאי

מקשה כך הכתוב34המהר"ל33על שיכחיש דברים "והם

במשנה ולא בכתב לא מקום בשום נמצא לא כי והאמת

מצה" ישראל את מאכילים היו שהמצריים בתלמוד .35ולא

ההגדה בעל היה הכוונה, היתה זאת אם לכך: ובנוסף

בהמשך. ההגדה דברי כבכל מקור, לכך מציין

.‰
"...‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Â" ÏÚ ‰Ï‡˘‰

cia epiwl` 'd ep`iveie mixvna drxtl epiid micar"

ixd ...epizea` z` `ed jexa yecwd `ived `l eli`e ...dwfg

"...epiid micareyn ...epipae ep`:

ידועה כך על היתה36השאלה מצרים גלות על הגזירה :

שנה" מאות "ארבע על לומר37רק אפוא, אפשר, כיצד ,

לא הגלות הרי הוא"? ברוך הקדוש הוציא לא "ואילו

שנה?! מאות מארבע יותר להימשך יכולה היתה

ותכונתם, טבעם מעצם משועבדים ישראל בני היו אילו

תכונת את מהם להסיר כדי מיוחד מעשה היה צריך

בני בטבעם היו ישראל בני אבל הגלות. סיום עם העבדות,

עבדים, נהיו הם הבתרים בין ברית גזירת בגלל ורק חורין,

השעבוד, מתבטל הקצוב, בזמן הגלות סיום עם מיד ולכן,

בניֿחורין. שוב נהיים והם

הקדושֿברוךֿהוא..." ל"הוציא שנזקקו לומר איֿאפשר

אלא שנה, מאות ארבע לאחר היתה לא שהיציאה מפני

היציאה,ל מעשה עם קשר לכך אין ראשית, כי, רד"ו, אחר

שהקדושֿ שנה, מאות ארבע של החשבון לאופן אלא

מלידת אלא למצרים, הירידה מזמן החשיבם לא ברוךֿהוא

התקופה שבסיום העובדה, את משנה זה ואין יצחק.

בני צריכים המוקדם, החשבון לפי אפילו לגלות, הקצובה

חורין בני להיעשות .linn`ישראל

"הרי אומרים אנו epipaשנית, ipae epipae ep`משועבדים

מ"דור ההיפך וזהו במצרים", לפרעה ישובוiriaxהיינו

זאת?38הנה" אומרים וכיצד ,

.Â
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epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"

"ezcearl mewnd:

הכוונה לעבודתו" המקום ב"קרבנו א) להבין: צריך

"קרבנו שאותו הראשון אבינו, מאברהם החל לדורות היא

תרח – אבותינו" "מתחלה... (לאחר מדוע39לעבודתו" .(

" אפוא, ולאeiykreאומרים, לעבודתו", המקום קרבנו

"jkÎxg`e"לעבודתו המקום ?40קרבנו

לעתה הכוונה אין "ועכשיו" שבביטוי נאמר אם אף

זמן התחיל ה"קרבנו" הרי מצרים, יציאת לעת אלא ממש,

בין ברית לפני ואפילו מצרים, גלות לפני כן, לפני רב

"ואקח41הבתרים הפסוק מן ההוכחה מיד שמובאת כפי ,

הנהר..." מעבר אברהם את אביכם .42את
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ועד"ז31) עזרא". בן בשם האזובי יהוסף ה"ר "ופירש כאן אבודרהם

ועוד. פסח. בזבח

השלישי.32) הטעם שם פסח בזבח ועד"ז ג. טז, ראה

ב'33) כרך (ויקרא עניא לחמא הא רד"ה לפסח דרושים אוה"ת גם ראה

תנג). ע'

פנ"א.34) ה' גבורות

חצות35) קודם שאכלו המצה דהיינו מבאר, שם לחמא הא סד"ה באוה"ת

פסח ובזבח ועוד. בכלבו וכ"כ יאכלוהו. מצות על ונצטוו פסח, אכילת כדין

אכלו די לומר ראוי הי' כי לי שוה אינו זה גם "אך זה טעם על כתב שם

והתמדה ההרגל על שמורה דמצרים בארעא לא ממצרים ביציאתם אבהתנא

וצ"ע. שם". ישיבתם זמן כל

ההגדה36) במפרשי לקמן בהבא וראה כאן. להגש"פ ריטב"א ראה

לעשות. הקץ את שחישב הוא ברוך לישראל הבטחתו שומר ברוך לפיסקא

יג.37) טו, לך

ובפרש"י.38) טז טו, לך

שם39) פסחים ובפיה"מ כו'. כופרין ומלפניו תרח בימי שם: ברמב"ם

היינו ביאוריmcew"איך כאן. להגש"פ ריטב"א גם וראה כו'". אברהם

וריש סה"ב פ"א ע"ז הל' הרמב"ם לשון (וראה מא מ"ע לסמ"ג מהרש"ל

"אחר מתחלה ד"ה שם רשב"ץ ראה אבל ג). בתרחהלכה לע"ז שעבד

.42 הערה לקמן וראה כו'". הכיר אביו (כתרח?)

יט.40) ע' הנ"ל הגש"פ ראה

כו'.41) אמונתם חזקה מצרים ויציאת שם: לרמב"ם מנוח ברבינו אבל

קמט. אות שלמה בהגדה הובא רי"ד פי' גם וראה

לו42) המקום שקרבנו האמת בדת "ומסיים שם הרמב"ם מלשון להעיר
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של לתוכן קשור הוא הרי נשתנה, מה לשאלת כתשובה

כללית, הקדמה זוהי כי מצרים. יציאת סיפור של "מגיד",

לילה של הסדר כל לגבי כללית שאלה על ועונה המסבירה

להלן. כמוסבר מצרים יציאת וסיפור זה
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אכלו די עניא לחמא "הא אומרים מדוע מובן אינו כן

mixvncאבהתנא `rx`a:המפרשים ששואלים כפי ,"

היהודים שאכלו למצה קשורה עתה אוכלים שאנו המצה

mz`iviaבהיותם ולא כנאמרjezaממצרים, מצרים?

"מצה ההגדה שלאefבהמשך שום על אוכלים... שאנו

מצות... עוגות הבצק... את ויאפו שנאמר: בצקת... הספיק

mixvnnכי eyxeb."...

תירוץ כך על במצרים31מובא אכלו ישראל שבני ,

שהוא "מפני במצה "שבויים" להאכיל היה הנוהג כי מצה,

כדברי או כחמץ", במהרה מתעכל ואינו קשה

להם32ה"ספורנו" היה ושלא בעוני אוכלים שהיו "לחם ,

אך אצים". נוגשים מפני שתחמץ עד עיסתם להשהות פנאי

מקשה כך הכתוב34המהר"ל33על שיכחיש דברים "והם

במשנה ולא בכתב לא מקום בשום נמצא לא כי והאמת

מצה" ישראל את מאכילים היו שהמצריים בתלמוד .35ולא

ההגדה בעל היה הכוונה, היתה זאת אם לכך: ובנוסף

בהמשך. ההגדה דברי כבכל מקור, לכך מציין

.‰
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cia epiwl` 'd ep`iveie mixvna drxtl epiid micar"

ixd ...epizea` z` `ed jexa yecwd `ived `l eli`e ...dwfg

"...epiid micareyn ...epipae ep`:

ידועה כך על היתה36השאלה מצרים גלות על הגזירה :

שנה" מאות "ארבע על לומר37רק אפוא, אפשר, כיצד ,

לא הגלות הרי הוא"? ברוך הקדוש הוציא לא "ואילו

שנה?! מאות מארבע יותר להימשך יכולה היתה

ותכונתם, טבעם מעצם משועבדים ישראל בני היו אילו

תכונת את מהם להסיר כדי מיוחד מעשה היה צריך

בני בטבעם היו ישראל בני אבל הגלות. סיום עם העבדות,

עבדים, נהיו הם הבתרים בין ברית גזירת בגלל ורק חורין,

השעבוד, מתבטל הקצוב, בזמן הגלות סיום עם מיד ולכן,

בניֿחורין. שוב נהיים והם

הקדושֿברוךֿהוא..." ל"הוציא שנזקקו לומר איֿאפשר

אלא שנה, מאות ארבע לאחר היתה לא שהיציאה מפני

היציאה,ל מעשה עם קשר לכך אין ראשית, כי, רד"ו, אחר

שהקדושֿ שנה, מאות ארבע של החשבון לאופן אלא

מלידת אלא למצרים, הירידה מזמן החשיבם לא ברוךֿהוא

התקופה שבסיום העובדה, את משנה זה ואין יצחק.

בני צריכים המוקדם, החשבון לפי אפילו לגלות, הקצובה

חורין בני להיעשות .linn`ישראל

"הרי אומרים אנו epipaשנית, ipae epipae ep`משועבדים

מ"דור ההיפך וזהו במצרים", לפרעה ישובוiriaxהיינו

זאת?38הנה" אומרים וכיצד ,

.Â
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epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"

"ezcearl mewnd:

הכוונה לעבודתו" המקום ב"קרבנו א) להבין: צריך

"קרבנו שאותו הראשון אבינו, מאברהם החל לדורות היא

תרח – אבותינו" "מתחלה... (לאחר מדוע39לעבודתו" .(

" אפוא, ולאeiykreאומרים, לעבודתו", המקום קרבנו

"jkÎxg`e"לעבודתו המקום ?40קרבנו

לעתה הכוונה אין "ועכשיו" שבביטוי נאמר אם אף

זמן התחיל ה"קרבנו" הרי מצרים, יציאת לעת אלא ממש,

בין ברית לפני ואפילו מצרים, גלות לפני כן, לפני רב

"ואקח41הבתרים הפסוק מן ההוכחה מיד שמובאת כפי ,

הנהר..." מעבר אברהם את אביכם .42את
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ועד"ז31) עזרא". בן בשם האזובי יהוסף ה"ר "ופירש כאן אבודרהם

ועוד. פסח. בזבח

השלישי.32) הטעם שם פסח בזבח ועד"ז ג. טז, ראה

ב'33) כרך (ויקרא עניא לחמא הא רד"ה לפסח דרושים אוה"ת גם ראה

תנג). ע'

פנ"א.34) ה' גבורות

חצות35) קודם שאכלו המצה דהיינו מבאר, שם לחמא הא סד"ה באוה"ת

פסח ובזבח ועוד. בכלבו וכ"כ יאכלוהו. מצות על ונצטוו פסח, אכילת כדין

אכלו די לומר ראוי הי' כי לי שוה אינו זה גם "אך זה טעם על כתב שם

והתמדה ההרגל על שמורה דמצרים בארעא לא ממצרים ביציאתם אבהתנא

וצ"ע. שם". ישיבתם זמן כל

ההגדה36) במפרשי לקמן בהבא וראה כאן. להגש"פ ריטב"א ראה

לעשות. הקץ את שחישב הוא ברוך לישראל הבטחתו שומר ברוך לפיסקא

יג.37) טו, לך

ובפרש"י.38) טז טו, לך

שם39) פסחים ובפיה"מ כו'. כופרין ומלפניו תרח בימי שם: ברמב"ם

היינו ביאוריmcew"איך כאן. להגש"פ ריטב"א גם וראה כו'". אברהם

וריש סה"ב פ"א ע"ז הל' הרמב"ם לשון (וראה מא מ"ע לסמ"ג מהרש"ל

"אחר מתחלה ד"ה שם רשב"ץ ראה אבל ג). בתרחהלכה לע"ז שעבד

.42 הערה לקמן וראה כו'". הכיר אביו (כתרח?)

יט.40) ע' הנ"ל הגש"פ ראה

כו'.41) אמונתם חזקה מצרים ויציאת שם: לרמב"ם מנוח ברבינו אבל

קמט. אות שלמה בהגדה הובא רי"ד פי' גם וראה

לו42) המקום שקרבנו האמת בדת "ומסיים שם הרמב"ם מלשון להעיר
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"בניסים הוא מצרים יציאת וסיפור ההגדה תוכן ב)

ובחירותינו" לנו, שנעשו של43ונפלאות הענין כל ואילו .

א היו זרה עבודה עובדי קשור"מתחלה אינו בותינו...",

בגנות" ש"מתחיל מפני ורק מצרים. יציאת לסיפור

להמשיך צריך אבותינו") היו זרה עבודה עובדי ("מתחילה

זה לפי מצרימה". ל"וירד עד לעבודתו נתקרבנו שאחרֿכך

כאן להדגיש חשוב מדוע ברור: edÎjexaÎyecwdy`לא

(אחר ש"עכשיו לומר היה צריך לכאורה, לעבודתו? קרבנו

אברהם (או: אנו בה'44כך)" ודבוקים קרובים (

ובעבודתו?!

חשוב ("מגיד") מצרים יציאת שלסיפור מובן זה מכל

בקשרmewndקרבנוeiykrש" כך", "אחר רק לא – "

"עכשיו", עד ישראל דורות לכל בקשר אלא לאברהם,

כדלהלן.

.Ê
"...‰„ÓÚ˘ ‡È‰Â" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

"...dcnry `ide":

להבין: צריך

צדיקים לכלותינו" עלינו ש"עומדים אלו היו אילו א)

"הקב"ה זאת שלמרות החידוש, היה מובן מישראל, יותר

תעלה מדוע וכו', וזדים רשעים הם אבל מידם". מצילנו

כך ישראל, את לכלות ושלום חס יוכלו שהם המחשבה

והודיה שבח לתת יהיה הוא45שצריך אשר על לה'

מידם"? "מצילנו

בשביל נברא בו אשר וכל הזה העולם אשר במיוחד

כנאמר שנקראו46ישראל, ישראל בשביל "בראשית

כדי היא הגויים, כולל המציאות, כל שתכלית ראשית",

ואין זאת, יודעים אינם עצמם הם אמנם, לישראל. לסייע

לבחירה, מקום שיהיה כדי מובן: לכך והטעם בגלוי, זה

זה אין אך וכדומה, ו"אתהפכא" "אתכפיא" של לעבודה

עלינו ה"עומדים מן וההצלה לאמיתותו. הענין את משנה

אחרת. להיות יכול שאינו ענין היא לכלותינו"

והקדושֿ בלבד... אחד "שלא הענין של הקשר מהו ב)

" לגבי בפירוש כאן הנאמר מידם", מצילנו lkayברוךֿהוא

xecמצרים יציאת לסיפור דוקא עלינו", עומדים ,47ודור

בזמנים ולא פסח בליל בהגדה רק זה נוסח אומרים ומדוע

וכדומה? פורים כמו וישועה, הצלה של אחרים

עלינו "עומד היה לא מצרים בגלות ואדרבה:

על אלא גזר לא "שפרעה בהגדה כנאמר לכלותינו",

וכן48הזכרים" הכל". את לעקור ביקש "לבן אשר בעוד ,

היהודים "כל על היתה הגזירה כאשר אחשורוש, בימי

ונשים...". טף זקן ועד מנער

.Á
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עונותינו"? כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה

טובות ה"מעלות ארבעֿעשרה בכל א) להבין: צריך

מתבטאת במה מוסבר אין הקודמות עלינו" למקום

את להבהיר המפרשים טורחים אף מהן ובחלק ה"מעלה",

נתן ולא סיני הר לפני קרבנו "אילו (כגון: המעלה חשיבות

"ובנה האחרונה, במעלה דוקא ומדוע התורה"). את לנו

המעלה? של הטעם מפורט הבחירה", בית את לנו

ישנה הרי המעלה, את להסביר זאת בכל רוצים ואם ב)

בפסוקdheytdהמעלה במפורש הכתובה "ועשו49ביותר

השראת הוא במקדש העיקר – בתוכם" ושכנתי מקדש לי

ההגדה50השכינה ובעל המשכן, על נאמר הפסוק אמנם, .

אבל, לארץ, הכניסה שלאחר הבחירה בית על מדבר

היא המשכן, לעומת אפילו המקדש, בית מעלת אדרבה:

השכינה51בכך השראת את שם (עשרהygenaשראו

כאן52ניסים נבחר מדוע המקדש). בבית לאבותינו נעשו

עוונותינו"? כל על "לכפר של הענין דוקא

הוא בתוכם" ש"ושכנתי לכך בנוסף מכך: יותר ג)

לכל הקשורה מעלה זוהי הרי המקדש, בבית העיקר

כל על "לכפר אשר בעוד רקepizepeerישראל, מעלה היא "

עוונות על לכפרה הזקוקים ?53לאלו
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יש ספ"א שם ע"ז בהל' מ"ש ע"פ אבל ליחודו". וקרבנו מהאומות והבדילנו

ובזמן אברהם בימי – לעבודתו" המקום קרבנו ב"ועכשיו זמנים ב' לפרש

מצרים גאולת זמן על גם כוונתו כי חו"מ, בהל' סתם לכך ואולי מצרים. גאולת

.44 הערה וראה ועצ"ע. הנ"ל). מנוח ברבינו (כמ"ש

שם.43) חו"מ הל' רמב"ם

אבל44) מעצמו. הכיר שאברהם שמשמע ה"ג, שם ע"ז הל' רמב"ם ראה

הש"י. בנו בחר בפיה"מ: ועד"ז כו'". לו המקום "שקרבנו שם חו"מ בהל'

בימי הקירוב בין החילוק זהו ולכאורה לנחלה). לו ה' ובחרנו קאפאח: (ובתרגום

בסופו. שם ע"ז הל' ברמב"ם כמפורש מצרים, גאולת בזמן להקירוב אברהם

(והערה 48 ע' חכ"ה שם). 79 (והערה ואילך 18 ע' ח"כ לקו"ש וראה

שם). 26

להגבי'.45) ד"ה כ ע' הנ"ל הגדה ראה

בראשית.46) ר"פ פרש"י

לאברהם47) הקב"ה שהבטיח ההבטחה – ללפניו בהמשך בא בפשטות

וראה מפרשים. בכמה (כמ"ש יצי"מ על ההבטחה עם ביחד הבתרים בין

הבטחתו). ד"ה יט ע' הנ"ל הגש"פ

נזכר48) לא זה אבל שם). בהגש"פ (ראה גו' חרבי אריק אמר שאח"כ אף

בההגדה.

ח.49) כה, תרומה

תרומה.50) ר"פ רמב"ן ראה

בית51) ובבנין משכן לנו יש בו: וכל אבודרהם (להגש"פ), רשב"ם ראה

הרבה נסים בו נעשו בביהמ"ק כי גם פסח: ובזבח נסים. עשרה נתוספו המקדש

הם. נסים שהזכיר המעלות וכל

מ"ה.52) פ"ה אבות

ולא53) טוב יעשה אשר בארץ איש שאין לפי שם: פסח זבח ראה אבל

יחטא.
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"בית בהגדה), (גם הרגיל השם כאן נכתב לא מדוע ד)

הבחירה"?54המקדש" "בית אלא

סיפור לבין זו אחרונה מעלה בין הקשר מהו ועיקר: ה)

mixvn z`iviלארץ "הכניסנו עד המעלות כל לגבי :

הגיעם עד במדבר, היותם זמן שכל להבין, אפשר ישראל"

מושלמת ממצרים והיציאה הגאולה אין נושבת, .55לארץ

הגאולה לשונות שלאחר בכך גם מתבטא 56הדבר

ברוך הקדוש שאמר ולקחתי", וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי,

אל אתכם "והבאתי סיים הוא במצרים, למשה הוא

קשור,57הארץ..." אינו בירושלים הבחירה בית בנין אבל .

לגאולה?! לכאורה,

.Ë
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הוא: זה לכל ההסבר

לפני ההגדה, את להתחיל וצריך לסדר יושבים כאשר

לבנך) והגדת – ההגדה את אומרים (שאליו ה"בן" שיודע

אצלוihxtאת מתעוררות הגאולה, של והניסים השעבוד

עליהן לענות שצריך קושיות, ההגדהiptlמספר אמירת

היינו": "עבדים

מצרים יציאת גאולת היתה לא מדוע אילו58א) נצחית?

עצמו שהוא שכשם מובן, עלֿידיֿבשרֿודם, הגאולה היתה

היתה מצרים יציאת אבל פעולותיו. גם כך ומשתנה, מוגבל

אלקים שה' הקדושֿברוךֿהוא, ידי וכלzn`59על ,

להיות צריכה היתה והיא ונצחיות, אמתיות פעולותיו

זו וגלות גלות? אחריה יש אפוא, מדוע, נצחית: גאולה

כמו לכלותינו" עלינו עומדים ודור דור ש"בכל כלֿכך מרה

יותר? ואף מצרים בגלות

ישראל כיצדב) ה'. שהבטיח כפי גדול" "ברכוש יצאו

ליד רואה שהוא כפי ישראל, אצל עניות שיש אפוא, יתכן,

ו"דכפין"? "דצריך" – עניים אורחים הסדר שולחן

"והגדת הסדר, בליל ההגדה מצות יותרֿמכך: ג)

ובשולחן תורה", דברה בנים ארבעה "כנגד היא לבנך",

ושאינו תם (וכן רשע גם אלא חכם, בן רק נמצא אינו הסדר

ידוע וקשה: לשאול). דור60יודע באותו שהיו שהרשעים ,

היהודים ואם אפילה. ימי בשלושת מתו והם נגאלו, לא

ממצרים רשעl`שיצאו בן לפתע מגיע כיצד רשעים, היו
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"בית בהגדה), (גם הרגיל השם כאן נכתב לא מדוע ד)
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.Ë
‰„‚‰‰ ˙ÏÈÁ˙ È�ÙÏ ˙ÂÏ‡˘ ˘È "Ô·"Ï
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יותר? ואף מצרים בגלות
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עבדין", "השתא ואמנם דישראל", בארעא הבאה "לשנה

את פתחה מצרים גאולת חורין": בני הבאה "לשנה אבל

הגאולה השלימה64צינור לגאולה "לשנה65המביא –

חורין". בני דישראל... בארעא הבאה

מצרים יציאת סיפור מצות את לקיים עתה אפשר לכן

הוא כאילו עצמו את להראות אדם "חייב ואת זה בלילה

עלֿידי ואדרבה, בשלימות. מצרים" משעבוד יוצא עתה

משעבוד יוצא הוא... "כאילו של באופן זו מצוה קיום

של למצב עד מצרים שעבוד של ממצב יוצא הוא מצרים"

כידוע חורין. לגאולה66בני ועד מצרים יציאת שמאז

ממצרים. הזמן כל יוצאים העתידה,

כדי "מגיד" בתחילת מיד המודגשת זו, כללית נקודה

יציאת בסיפור יותר מפורטת דלעיל, השאלה את להסיר

כדלהלן. נשתנה, מה שאלת לאחר מצרים,

.‡È
ÌÏÂÚ‰ ÍÂÎÈÊ Y ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚ ˙¯ËÓ

חז"ל אומרים נתן67כידוע, שהקדושֿברוךֿהוא ,

בניך שישתעבדו מבקש אתה "במה הברירה: את לאברהם

לפי הקדושֿברוךֿהוא, או – ואברהם בגלות", או בגיהנם

השונות הדיעות גיהנם.68שתי במקום בגלות בחר –

וגלות הגלות, שתוכן מובן, לתוכןמכך דומה מצרים,

החטא. וכפרת מירוק – הגיהנם ענין של

כל שורש היה ולכפרה, למירוק נזקקו שעליו החטא,

הראשון החטא שגרם69החטאים, הדעת, עץ חטא –

לרקיע מהארץ השכינה מירוק70לסילוק על נאמר לפיכך .

שגרם הדעת, עץ חטא לאחר כי לאברהם, החטא

חטאים ששה עוד היו לרקיע, מהארץ השכינה להסתלקות

עד לרקיע, מרקיע השכינה לסילוק גרם מהם אחד שכל

השכינה את להחזיר שהתחיל והראשון השביעי. לרקיע

מרקיע אותה שהוריד אבינו, אברהם היה למטה מלמעלה

לשישי המירוק67שביעי ששלימות לו, דוקא נאמר לכן .

כלפני למטה השכינה תהיה שבאמצעותו החטא, של

מצרים. גלות עלֿידי יתבצע החטא,

והיחידה, האחרונה הגלות מצרים גלות היתה זכו, אילו

ולא גלויות היה "ולא שלימה, היתה ממצרים והגאולה

בהן" שולט המות החטא.71מלאך כלפני ,

לכפרה מצרים גלות הביאה לא למעשה, אבל

ה'72המושלמת ב"ויוציאנו הכרח היה ולכן כדלהלן, ,

משם dwfgאלקינו ciaמידת מצד כי הדין. מידת נגד – "

– מצרים ושעבוד גלות מטרת שאם טענה, היתה הדין

לא – החטא שלפני למצב עד והעולם ישראל וזיכוך בירור

לגאולה. מקום אין בשלימות, הושגה

.·È
'‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ‰¯˘Ù‡˙‰ ÌÈ¯ˆÓÓ ‰‡ÈˆÈ‰

" בלשון הדיוק מובן `epiwlבכך 'd ep`iveieביד משם

לכך. עדיין ראויים ישראל היו לא מצבם לפי חזקה":

שערי73כידוע במ"ט במצרים, ר"ל, שקועים, היו שישראל ,

היו לא הם אחד, רגע עוד במצרים התעכבו ואילו טומאה,

ח"ו. נגאלים

הזקן אדמו"ר שמסביר כפי החסידות, היתה74בלשון ,

"כי של באופן מצרים שהרע75העם"gxaיציאת "מפני ,

השמאלי". בחלל בתקפו היה עדיין ישראל שבנפשות

המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה מצד באה והגאולה

והם שבהם. היהדות נקודת את ועורר הקדושֿברוךֿהוא",

האמת", על ה"מכסה השטות, מרוח התפתו לא שוב

– הקדושֿברוךֿהוא אל להתקשר יכולים הם זה שבמצב

בתניא כמוסבר העם", ל"ברח גרם קל76וזה שאפילו ,

אצלם היא האלקית שבנפש "החכמה" (שדרגת שבקלים

הנוגע בדבר באמונה, בנסיון הנתקל ושינה), גלות בבחינת

ופועלת משנתה ניעורה "היא שבנפש, ה"חכמה" בדרגת

ה'. שם קדושת על נפשם מוסרים הם וגם פעולתה",
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דבני עצמית מעלה בנ"י קבלו מצרים דבגאולת דמבאר פס"א למהר"ל ה'

זח"ב ועיין פנ"ב). שם (וראה כלל זה מבטל שלאח"ז דגלות המקרה ואין חורין

ואילך. קפה ע' הנ"ל "ביאורים" עם הגש"פ וראה א. מ,

כו'65) גאלנו "אשר בברכת "מגיד", סימן של בסיום בגילוי מודגש וזה

פדות ועל גאולתנו על חדש שיר לך ונודה כו' יגיענו כו' כן כו' ממצרים

העתידה). הגאולה על (שקאי נפשנו"

בתחלתו.66) שם צאתך כימי ד"ה

וש"נ.67) כא. פמ"ד, בב"ר ועד"ז ז. פנ"א, שמו"ר

שם.68) במדרש

ועוד.69) סע"א. קעז, ואילך. ב קעה, של"ה בארוכה ראה

ה'שי"ת.70) לגני באתי ד"ה וראה וש"נ. א. פ"ה, שהש"ר

שייכות71) שיש י"ל אבל העגל. חטא לענין הוא ושם רפל"ב. שמו"ר

(שבת זוהמתן" "פסקה רק שבמ"ת לפי הי' העגל לחטא האפשריות כי זל"ז,

וש"נ). ,10 ע' חי"א לקו"ש (ראה "למעלה" מצד רק הי' הזיכוך כי א), קמו,

תו"א72) – וכו' התורה לקבל שיוכלו ובהעולם בישראל הזיכוך שפעל אף

ואילך. א עד,

היינו.73) עבדים פי' להגש"פ ריטב"א גם וראה ל. ע' הנ"ל בהגש"פ נסמן

ובכ"מ.

ושבועות).74) ספה"ע פסח, (ע' במפתחות כמסומן לקו"ת ספל"א. תניא

ובכ"מ. פי"ג. שם צאתך כימי ד"ה

ה.75) יד, בשלח

פי"ט.76)
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את הקדושֿברוךֿהוא הוציא לא "אילו אומרים לפיכך

משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו

ממצרים היציאה היתה לא אילו כי במצרים", לפרעה היינו

נמשכת מצרים גלות היתה הקדושֿברוךֿהוא, עד77עלֿידי

העתידה. לגאולה עד – והמירוק הבירור שלימות להשגת

הראשונה הדיעה לפי יותר מודגש "מתחיל78זה של

אבותינו היו זרה עבודה עובדי "מתחילה – eiykreבגנות"

הקדושֿברוךֿהוא אל הקירוב לעבודתו": המקום קרבנו

גם עלֿידיeiykrהוא אלא עצמית, עבודה עלֿידי לא

.79לעבודתו"mewndש"קרבנו

עתה, גם רשע בן של מציאות תיתכן כיצד מובן, בכך

ודור דור "בכל של מצב יתכן ומדוע מצרים, גאולת לאחר

מפני רק מתבצע אינו ואיומם לכלותינו", עלינו עומדים

כי מידם", מצילנו כל80ש"הקדושֿברוךֿהוא כדלעיל, ,

אין עדיין מושלם, זיכוך של המטרה מושגת אינה עוד

ולכן רשע) בן אפילו (וישנו הרע מן לגמרי מזוככים ישראל

הדין מידת מצד עלינוקיימת "עומדים של אפשרות

לכלותינו".

.„È
"Â�˙Â‡ ÂÚ¯ÈÂ"

כל היו שישראל יתכן כיצד השאלה: מתעוררת כאן אך

יכלו שלא עד מצרים, של וברע בטומאה "שקועים" כך

ממשיך זו לשאלה להשיב כדי ממצרים? לצאת עצמם מצד

שפירושו אותנו", "וירעו ומדגיש: ההגדה ,81בעל

עשו ולא`epzeשהמצרים "אותנו", כתוב ולכן לרעים,

"רע" ישראל אצל שיהיה לכך גרמו המצרים לנו": "וירעו

מן יותר אליו, מגיעים היו לא עצמם מצד שישראל כזה,

ושעבוד גלות באמצעות להזדכך היה שצריך ה"רע"

מצרים.

את הענישו מדוע השאלה על לתירוץ דומה זה דבר

הגזירה את במעשיהם יישמו הם אשר בעוד ומצרים, פרעה

שאחד אותם", וענו הוא,82"ועבדום לכך ההסברים

מ אצלם סבלו שישראל מפני להם הגיע iyewשהעונש

מלמעלה. עליהם נגזר שלא השעבוד,

.ÂË
˙È˙ÈÓ‡ ‰¯ÈÁ· Y Ï‡¯˘È· '‰ ˙¯ÈÁ·

גלות אם לשאול: אפשר לעיל האמור כל לאחר אך

של הגדולה המעלה מהי הראוי, לזיכוך גרמה לא מצרים

בשבח": "מסיים לכן מצרים? יציאת וסיפור מצרים יציאת

בית את לנו עוונותינו".dxigad"ובנה כל על לכפר

היא האמיתית נבחר83הבחירה אינו הדבר כאשר דוקא

הבוחר. של חפשית בחירה עקב רק אלא שונות, מסיבות

יתברךefבחירה עצמותו אצל רק כל84אפשרית שאין ,

ית' עצמותו ומצד עליו, המשפיעה לו מחוץ מציאות

ליעקב" עשיו אח בחר85"הלוא חפשית בחירה מצד ורק ,

שנאתי". עשיו ואת יעקב את "ואוהב – ישראל בעם ה'

הם86כלומר שישראל מכך הוא הבחירה ענין שורש ,

וקודשאֿ ישראל – ית' עצמותו עם כביכול, אחד, דבר

באופן למטה מתגלה הבחירה חד. כולא ,87בריךֿהוא

ובכל שוים, הם ליעקב", עשיו ש"אח נראה שבחיצוניות

שנאתי". עשיו ואת יעקב את "ואוהב זאת

ובגלוי, בחיצוניות מצרים: ויציאת גלות משמעות זוהי

מידת "נגד חזקה ביד ה' פעל ששם בעולם, שנראה כפי

רגע עוד ישראל נשארו שאילו הדבר נראה – הדין"

לא הם דרגתם מצד כלומר, נגאלים. היו לא הם במצרים

"הללו – ליעקב" עשיו "אח – מצרים ליציאת ראויים היו
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הרי77) – הנה ישובו רביעי ודור שנה ת' בסיום הגאולה שהובטחה ואף

(לולא זו יציאתם העבדd"awdyלאחרי יאמר "אמר טבעם) מצד – הוציא

שאפילו ובמכש"כ ה), כא, (משפטים חפשי" אצא לא אדוני.. את אהבתי

d"awdלאחרי `ivedyהדגה את זכרנו גו' ויאמרו ישראל "בני בכו הרי ממצרים

פעמים וכמה דֿה) יא, (בהעלותך חנם" במצרים נאכל ראש`exnאשר "נתנה

"אילו הנה ד), יד, (שלח מצרימה" (ע"פd"awdהוציאl`ונשובה היו כו'"

גם –miyerטבע) במצרים". לפרעה היינו ו"משועבדים – למצרים ושבים כן

ואילך). מב (ירמי' ירמי' ציווי היפך למצרים מבנ"י כו"כ משיבת ולהעיר

מתחיל78) "כיצד בתחלה זה הביא שם חו"מ הלכות שברמב"ם ולהעיר

ממשיך) (ואח"כ וראהokeומספר וש"נ. שם. אנציק' וראה כו'". ומודיע מתחיל

שם. 53 והערה 73ֿ4 חכ"א לקו"ש

וכבב"ר79) המקום, קרבנו – באברהם דגם ההגדה בעל דכוונת וצ"ל

בעל הוא אני לו ואמר הקב"ה עליו הציץ כו' אומר אברהם שהי' "לפי רפל"ט

העולם".

גם כי בשלימות, נזדככו לא מצרים שבגלות שהטעם אדרבה, י"ל ועפ"ז

ד" באופן הי' אברהם אצל mewnd"מתחלה" epaxw."לעבודתו

והיא80) לפי' השמים שער ובסי' שמורה). (מצה ב קסא, של"ה גם ראה

שעמדה.

ובכ"מ.81) שם). השמים שער בסי' (ועד"ז א קסב, שם של"ה

יד.82) טו, לך רמב"ן

(83.324 .290 .127 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש .220 ע' שלום תורת ראה

ועוד. ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש

ב.84) לח, אמור לקו"ת גם ראה

בֿג.85) א, מלאכי

(86.282 ע' חי"ט לקו"ש ראה

בישראל87) השגחתו להראות כדי שעמדה: והיא פי' מאבודרהם להעיר

בזה הפירוש דפנימיות וי"ל מידם. אותם ומציל אויבים דור בכל להם מקים

"אח נראה בחיצוניות – מדריגתם שמצד היינו אויבים להם שמקים שזה הוא,

ליעקב". עשו
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שם. 53 והערה 73ֿ4 חכ"א לקו"ש

וכבב"ר79) המקום, קרבנו – באברהם דגם ההגדה בעל דכוונת וצ"ל
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(83.324 .290 .127 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש .220 ע' שלום תורת ראה

ועוד. ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש

ב.84) לח, אמור לקו"ת גם ראה

בֿג.85) א, מלאכי

(86.282 ע' חי"ט לקו"ש ראה

בישראל87) השגחתו להראות כדי שעמדה: והיא פי' מאבודרהם להעיר

בזה הפירוש דפנימיות וי"ל מידם. אותם ומציל אויבים דור בכל להם מקים

"אח נראה בחיצוניות – מדריגתם שמצד היינו אויבים להם שמקים שזה הוא,

ליעקב". עשו
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עובדים..." והללו נובע88עובדים.. ובאמת, בפנימיות אבל .

ית' מעצמותו שהם89הדבר מפני בישראל, בוחר שהוא ,

עמו אחד ו"להחליפם90עצם איני91, אחרת באומה

.92יכול"

.ÊË
˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ‰¯ÙÎ‰ ÈÂÏÈ‚ Y "‰¯ÈÁ·‰ ˙È·"

מתאפשר הבחירה" "בית ידי על מדוע מובן זה לפי

"xtklעלlkבדרגה ומחילה: סליחה רק ולא עוונותינו",

איחוד בגלוי ניכר כשאין בעולם, ההשתלשלות" "סדר של

מהאב הנפרד לבן בדומה ה', עם ובמקום93ישראל ,

כדי כפרה צריכים שם פוגע, הלכלוך,xiqdlשהחטא את

האמיתית ההתקשרות מצד אבל וגלות, שעבוד באמצעות

ה" באמצעות ה' עם ישראל נעשיםdxigaשל הרי ,"

(בשלמות "לכפר – החטא ומירוק כל94הכפרה על (

כ במילא, פוגעיםעוונותינו", ועוון חטא אין זו בדרגה .95י

במציאותם שגם לכך גורם נפשם.ielbaוזה תזדכך

בזמן ובהדרגה: בסדר הדבר מתבטא שבעולם, אלא,

של באופן היא שהגאולה נראה היה מצרים ויציאת גלות

זה שדבר והגילוי, חזקה", "ביד צורך ויש העם", ברח "כי

את לנו "בנה כאשר היה הקדושֿברוךֿהוא מבחירת נבע

epizeperבית lk lr xtkl dxigad."

לא ששם כפשוטו, הבחירה לבית גם קשור זה דבר

באמצעות אלא ויסורים, שעבוד באמצעות הכפרה היתה

בחירתו נתגלתה שם כי הקדושֿברוךֿהוא.96הקרבנות, של

ומסיים בגנות ל"מתחיל בפנימיות הפירוש וזהו

נראה97בשבח" מצרים יציאת וסיפור ההגדה בתחילת :

מצד למטה, היהודים כאילו מלמעלה, היתה שהיציאה

שגם בשבח", ו"מסיים לגאולה. ראויים היו לא דרגתם,

כל על לכפר הבחירה "בית – האמיתי הענין נתגלה למטה

כדלעיל. עוונותינו",

.ÊÈ
‰ÏÂ‡‚‰ ‡Â·˙ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ ˙ÂÎÊ·

את "להראות של באופן מצרים יציאת סיפור באמצעות

לכך זוכים מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו עצמו

בניסן בפועל יתקיים להיגאל" עתידין כדעתdfש"בניסן

יהושע במדרש98רבי באופן99(אשר וכתבו הכריעו,

נגאלו100סתמי ש"בניסן המחלוקת), הבאת ללא כדעתו,

שהוא ממקום נובעת שהגאולה להיגאל", עתידין ובניסן

גם למעלה דהיינו דלתתא, מאתערותא לגמרי "למעלה

תשובה" –101מבחינת זכר" "יולדת נובעת זו שמדרגה ,

איש כאשר אפילו נצחית, גאולה קיום, לה שיש גאולה

תחילה באה102מזריע היא כאשר מלמעלה.,

"לשנה דישראל", בארעא הבאה "לשנה ומתקיים

אדמו"ר מו"ח כ"ק שמסביר כפי חורין", בני ,103הבאה

הדברים אלא הבאה, לשנה עד ח"ו לחכות צורך שאין

הבאה בשנה נהיה וממילא זה, בניסן ומיד תיכף יתקיימו

(לשון חדש שיר לך "ונודה חורין ובני דישראל, בארעא

נפשנו.104זכר פדות ועל גאולתנו על (
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ח.88) פמ"ג, שמו"ר כח). יד, בשלח ראובני בילקוט (הובא ב קע, זח"ב

ועוד.

שהגאולה89) – בפנים) לקמן (הובא ערב וע' רס, ע' בא אוה"ת ראה

מאתעדל"ת. לגמרי שלמעלה אתעדל"ע מבחי' באה בניסן

בענין90) ואילך) 74 (ע' חי"ב בלקו"ש משנ"ת ע"ד הוא בפנים המבואר

ע"ש. בתחתונים, דירה

ועוד.91) ואילך. סע"א פז, פסחים וראה ג. רבה דרות פתיחתא

מובן92) כי ואילך), 2 (ס"ע חי"א בלקו"ש למשנ"ת סתירה שאי"ז ומובן

במ"ת. ובחירה ביצי"מ נתגלתה בנים בחי' ובפרטיות בזה, מדריגות שכמה

בפנים. לקמן וראה

ד).93) סב, ר"ה (לקו"ת כלל ית' מאתו נפרדת אינה שהנשמה אלא

פ"ב.94) אגה"ת ראה

מכפר95) יום של שעיצומו לזה התשובה שע"י דכפרה החילוק ובדוגמת

428 ע' חי"ט לקו"ש וראה ואילך. 131 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה –

שם). יו"ד (ובסעיף ואילך

"הלכות96) – ביהמ"ק הל' קורא שהרמב"ם dxigadלהעיר ziaוהרי ,*"

"לעשות הוא מקדש בנין מצות כ) מ"ע בסהמ"צ ועד"ז בתחלתו. (שם לדעתו

הנ"ל הרמב"ן כדעת (ולא כו'" הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן לה' בית

חי"א לקו"ש ראה – השכינה מנוחת מקום הוא במשכן החפץ דעיקר 50 הערה

לקו"ש .24 הערה 330 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה אבל ואילך. 120 ע'

.(469 ע' חט"ז [המתורגם]

לשון97) גם וראה .21 הערה לעיל (נסמן הרשב"ץ שלדעת ולהעיר

בשבח. הסיום זהו כפשוטו שגם לכאורה משמע שם) הנ"ל המאירי

א.98) יא, ר"ה

יא.99) פט"ו, שמו"ר

"סתם100) הלשון רנט) (ע' בא ובאוה"ת פ"א. ה'ש"ת הזה החודש ד"ה

כר"י".

ערב.101) ע' רס. ע' שם אוה"ת

ושמחי102) רני סד"ה תו"א בה. יולד ואיש איש ה) פז, (תהלים כמ"ש

(הנ"ל). ערב ע' אוה"ת (בסופו). וביאורו (הב')

שם.103) תש"ה השיחות ספר

ב.104) קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ראה

skiz `iady s` .ozlgza mikln 'ldae .("dcear zia" gt`we xilrd mebxza la` .epiptl) my v"ndq ."dxigad zia zepal" k r"n cid xtq yixa zevnd oipna k"ke (*

bqw r"n b"nqake .my ixtqe (a ,k) oixcdpqa `aedy "'eb `"d xgai xy` mewnd 'ide" (`i ,ai d`x) aezkd `le ."ycwn il eyre" aezkdn devndc xewn (my v"ndqe cia)

y"ewl d`xe ."ycwnd zia zepal" azk g"adia 'ldl zxzekda zevnday xirdle .jli`e 317 'r f"hg [mbxeznd] y"ewl dkex`ae .g"adia 'ld yix n"qk d`x .my r"n ifnxe

.jli`e 83 'r c"kg y"ewl .dkex`a jli`e 142 'r h"ig



לג
חג הפסח - פסוקים

 — בפסח  חובתו  ידי  בהן  יוצא  שאדם  ירקות  ואלו 
בחזרת, בתמכא, ובחרחבינא, ובעולשין ובמרור1.

חמשת מיני מרור הם כנגד הה' גבורות שבה' מדות, 
מחסד עד הוד.

הגבורה,  גבורת  הוא  שתמכא  מובן  סידורם  ולפי 
ביחוד.  השמאל  בקו  שהם  ההוד,  גבורת  הוא  ומרור 
לכן שנים אלו לא נשתנו שמותם בגמרא )תמכא הוא 
השאר  כן  שאין  מה  מרירתא(,  הוא  מרור  תמכתא, 
הינדבי,  עולשין  חסא,  היא  )חזרת  שמותם  נשתנה 

וחרחבינא — אצוותא דדיקלא(.
)הערות לזהר ב עמ' רפ(

יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה 
מלאכה2.

מצה  כי  שבפסח,  דמצה  הפת  היא   — הפת  רדיית 
שייכת לתקיעת שופר.

השלש מצות שבקערה — הם על דרך שלשה קולות 
האמצעית  והמצה  ותרועה.  שברים  תקיעה  השופר, 

פורסים לשנים, על דרך שברים, לשון שבירה.
היציאה  דרך  על  היא   — מהשופר  הקול  יציאת 

ממצרים, מיצר הגרון.
ואומרים לפני תקיעת שופר מן המיצר קראתי י"ה 

— על דרך היציאה ממצרים.
לכן אומרים הא לחמא עניא בלשון תרגום, על דרך 
מה שיודעים מהו תרועה רק מהתרגום, יבבא, שלמדין 

מן ותיבב אם סיסרא3.
)ליקוטים ואגרות עמ' נ(

היו  הן  שאף  הללו,  כוסות  בארבעה  חייבות  נשים 
)כדאמרינן בשכר נשים צדקניות שבאותו  באותו הנס 

הדור נגאלו, רשב"ם(4.

הנשים,  בשביל  היה  הגאולה  שעיקר  מכאן  מובן 
בשכר נשים צדקניות. ונשים, שפרה ופועה, הן שהחיו 

את הילדים5.
ומכל מקום קאמר שאף הן היו באותו הנס, שמורה 
לכאורה שאינן עיקר, כי גזירת והמיתן אותו והיאורה 

1( פסחים לט, א במשנה.
2( ראש השנה כט, ב.

3( שם לג, ב.
4( פסחים קח, ב.

5( שמות א, טו-יז.

תשליכוהו6 היתה רק על הזכרים, לא על הנקבות.
ומדוקדק לשון הגמרא, שלא נאמר על החיוב הלשון 

שאף, אף נשים חייבות, רק על הטעם בלבד.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעג(

יבא הקב"ה . . ויבנה בית המקדש . . ויפרע מן עשו . 
. ויבא משיח7.

הגאולה  וגם  ניסן,  בחדש  היתה  מצרים  גאולת 
העתידה תהיה בניסן8.

יבא הקב"ה — כמו שבא במצרים, שנגלה הקב"ה 
ועברתי בארץ מצרים,  כמו שכתוב9  ובעצמו,  בכבודו 
המלכים  מלכי  מלך  עליהם  שנגלה  עד  וכמאמר10 

הקב"ה וגאלם.
ויבנה בית המקדש — כמו שהוקם המשכן בניסן.

ויפרע מן עשו — כמו שנאבדו המצרים.
כמו  ממצרים,  גאלם  שמשה  כמו   — משיח  ויבא 
משה,  )זה  ממצרים  ויוציאנו  מלאך  וישלח  שכתוב11 

רש"י(12.
)ליקוטים ואגרות עמ' קח(

נוסח הגדה של פסח

קדש ורחץ13.

ט"ו  יש  לכן  ובינה.  חכמה  המשכת  הוא   — פסח 
סימני סדר ליל פסח, כנגד חכמה ובינה, שהם אותיות 

י"ה.
זהו גם ענין מצה, המשכת חכמה, וכוסות, המשכת 

בינה.
גם בקרבן פסח נרמזה המשכת חכמה ובינה:

והוא  חיי"ם,  גימטריא  ס"ח  סח.  פה  הוא   — פסח 
מה שנמשך החיים, בחינת המוחין, מפה העליון. וחיים 

לשון רבים, החיות דחכמה והחיות דבינה.
ח'  עם  בינ"ה  חכמ"ה  גימטריא   — פס"ח 

אותיותיהן14.
)ליקוטים ואגרות עמ' קלו(

6( שם, כב.
7( שמות רבה פט"ו, ב.

8( ראש השנה יא, א.
9( בא יב, יב.

10( הגדה של פסח.
11( חקת כ, טז.
12( רש"י שם.

13( סדר הגדה של פסח.
14( קהלת יעקב מערכת פסח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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לחדש,  אחד  ביום  הדבור  שהי'  מה  טעם  עוד  יש  א. 
וההקרבה בי"ד לחדש, כי הפסח הוא עבודת השי"ת והעבודה 
זולתו  ואין  אחד  יתברך  שהוא  לו  עובדין  שאנו  היא  הזאת 
ולפיכך ראוי לעבוד אותו, ולפיכך כל ענין עבודת הפסח שהי' 

הקרבן אחד בכל צד מפני שהוא לאל אחד יתברך.
ולפיכך פירשנו בחבור גבורות השם )פ' ל"ה( שהי' הקרבן 

הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.
הראשון, שהרי נאמר בפירוש )שמות יב, מו( בבית אחד 
יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, שלא יהי' 

נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.
והשני )שמות יב, מו( ועצם לא תשברו בו שלא יהי' נחלק 
בעצמו, כי העצם הוא בנין בעל חי, ולא הי' נחלק עיקר בנין 

בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.
כי  ומבושל  נא  ממנו  תאכלו  אל  ט(  יב,  )שמות  השלישי 
אם צלי אש, כי הבשר הוא מבושל נעשה פרורים מחולקים 
עד שנחלק לגמרי, רק צלי אש, כי כל זמן שהוא צלי נתקשה 
ונעשה חלקיו אחד, ולפיכך צלי אש דוקא, ועוד מצותו שיהי' 

בן שנה אחת ולא שתים, ושם מבואר באורך עוד יותר.
לפיכך המצוה באחד לחדש, כי באחד מורה על התחלה, 
ובהתחלה  העולם,  התחלת  שהוא  ניסן  לחדש  אחד  ובפרט 
הש"י אחד, וזה שכתוב בתורה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד, 
ולא כתיב יום ראשון כמו שכתוב אח"כ, על שם שהי' הקב"ה 
הראשון  יום  אבל  השני,  יום  עד  המלאכים  נבראו  ולא  אחד 
הי' הש"י אחד ושמו בלבד, ולפיכך מצות התורה על הקרבן 
העולם  התחלת  על  מורה  בחודש  האחד  כי  לחודש,  באחד 
בתחילת  כן  גם  שהיתה  והתורה  אחד,  הש"י  הי'  בו  אשר 
הבריאה כי נבראת קודם העולם, לכך מצות התורה ביום זה 
שהוא התחלה ליקח הפסח לעבוד לאל אחד, לכך ראוי ביום 

זה שתצוה התורה שיקח הפסח לעבוד הש"י שהוא אחד.
אחד  ה'  יהי'  אימתי  כי  בי"ד,  הי'  הפסח  שחיטת  אמנם 
הרע  היצר  אשר  העולם  מן  הרע  יצר  כשיסלק  אחד  ושמו 
מסית אחר עבודת אלילים, והיצר הרע עצמו קראו חז"ל אל 
אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, איזהו אל 
זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע והוא נקרא אל 
וכן אומר במסכת ברכות אם רואה אדם שיצרו מתגבר  זר, 
עליו יקרא קריאת שמע, ומה ענין קריאת שמע ליצרו, אבל 
כי ראוי  כי היצר הרע הוא עבודת אלילים באדם,  זה  פירוש 
הש"י,  לעבודת  מביא  הוא  אשר  בלבד  טוב  היצר  שיהי'  הי' 
שניות  לידי  ומביא  טוב  ליצר  שניות  הוא  הרע  יצר  אבל 
ונקרא עבודת אלילים, וכאשר יקרא קריאת שמע ויהי' דבק 
ולפיכך  הרע,  יצר  הוא  השניות  מסלק  יהי'  יתברך  באחדותו 
לעתיד בסלוק יצר הרע מן העולם אז לא יהי' שום שניות ואז 
שהוא  וחמץ  שאור  ביעור  אחר  ולפיכך  לגמרי,  אחד  ה'  יהי' 
שהוא  הפסח  ישחטו  אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק  מורה 

עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.
אחר  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  אמרו  לכך 
שעבר י"ג יום, כי אחד מספרו י"ג אז מתחיל לבדוק חמץ, כי 
כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין החמץ בחורין 
ובסדקין לבער אותו ולסלקו מן העולם, כי אע"ג שאמרנו כי 
אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' ה' אחד ושמו אחד, 

וסלוק השאור הוא גורם לאחדות הש"י שיהי' נגלה בעולם, 
מ"מ סבת סילוק השאור שהוא היצר הרע, כאשר הזמן ראוי 
שיהי' הש"י אחד ואז יסולק יצר הרע מן העולם, ואז יהי' ה' 
אחד ושמו אחד שלא יהי' נמצא ונגלה שום עבודת אלילים, 
אבל על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי שיהי' ה' אחד, ולפיכך 
התחלת הביעור הוא אחר י"ג מיד, כאשר הגיע י"ג, כי מספר 

אחד הוא י"ג ואז תיכף ומיד בודקין החמץ.
ואין זה דומה אל אחד בחדש, כי האחד הוא התחלה ומורה 
על האחדות שהי' בתחלה מצד שלא היו נמצאים המלאכים 
אחד,  הש"י  שיהי'  לעתיד  אבל  עובדים,  שהם  דברים  ושאר 
שהכל עובדים אל הש"י,  לא מצד ההתחלה שהוא אחד רק 
תיכף  דהיינו  אחד  שהוא  י"ג  של  הזמן  הגיע  כאשר  ולפיכך 
בלילה אז בודקין החמץ והוא התחלה לבער החמץ, וכאשר 
החמץ מסולק מן העולם אז שחיטת הפסח כי אז יהי' ה' אחד 

ושמו אחד כי יעבדו הכל לאחד.
דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל 

מפראג

ויקחו להם איש שה לבית  ג-ד( כתוב  )יב,  ב. בפרשת בא 
אבות שה לבית ואם ימעט הבית וגו' ולקח הוא ושכנו הקרוב 

אל ביתו.
בתי  הג'  בקרא  כאן  דמרומז  אפשר  בדרך  לומר  יש 
בתי  דהג'  פח(  )פסחים  במהרש"א  דמבואר  מקדשות, 
שני  בית  אברהם,  כנגד  ראשון  בית  האבות,  כנגד  מקדשות 
דבית  ידוע  גם  עיי"ש.  יעקב  כנגד  שלישי  ובית  יצחק,  כנגד 
)יומא כא:( הארון הכפורת  ה' דברים  הי' חסר  המקדש הב' 
האורים ותומים וכו' עיי"ש. גם ידוע דבית המקדש הב' נחרב 
ע"י שנאת חנם )יומא ט:( וכמבואר גם בהסוגיא דקמצא בר 

קמצא )גיטין נו:(.
דבני  שה",  איש  להם  “ויקחו  וזהו  בקרא,  מרומז  זה  וכל 
יז(,  נ,  )ירמי'  ישראל"  פזורה  “שה  לשה  המשולים  ישראל 
“יקחו", “לבית אבות" הבתי מקדשות כנגד “אבות", והפסוק 
ממשיך בנוגע הג' בתי מקדשות, וזהו “שה לבית" זה קאי על 
בנה  דהוא  המלך  שלמה  נוט'  ש"ה  בתיבת  ורמז  ראשון  בית 
בית ראשון, ואח"כ יהי' בית שני וזהו “ואם ימעט הבית", בית 
השני יהי' “ימעט" דיחסר חמש דברים כנ"ל, והי' מיעוט לפי 
ערך בית ראשון, ואח"כ נחרב הבית שני ע"י שנאת חנם, וזהו 
יתקרב  האחדות  דע"י  ושכנו"  הוא  “ולקח  ממשיך  שהפסוק 
קץ הגאולה, וזהו “הקרוב אל ביתו" דע"י השלום יתקרב בנין 

בית השלישי שיהי' נצחי לעולם ועד.
פרי דוד

ג. בחג הפסח ישנם ג' ענינים – “פסח מצה ומרור": “פסח 
. על   . . על שום שפסח המקום על בתי אבותינו כו', מצה   .
 .  . שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ כו', מרור 

על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו כו'".
הוא  הזה  בזמן  שנשאר  אלה  ענינים  מג'  העיקרי  והענין 

“מצה", כי:
פסח – שייך רק בזמן שבית המקדש הי' קיים, שאז היו 
מקריבים קרבן פסח, משא"כ בזמן הזה שאין מקריבים קרבן 

פסח.
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מרור – חיובו בזמן הזה אינו אלא מדרבנן.

ומצה – גם בזמן הזה חיובה מן התורה.
וצריך להבין:

כיון שמרור )“על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו 
בצקת  הספיק  שלא  שום  )על  ומצה  הגלות,  על  מורה  כו'"( 
של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים 
שבית  שבזמן  יתכן  איך   – גאולה  על  מורה  וגאלם"(  הקב"ה 
המקדש הי' קיים המרור )שמורה על הגלות( הוא מן התורה, 
בזמן  מרור  מזה:  ויתירה  מדרבנן?  הוא  הגלות  בזמן  ודוקא 
בזמן  )גם  היא  )גאולה(  מצה  ודוקא  מדרבנן,  הוא  הגלות 
למרור  שייך  הגלות  שזמן  בשעה  בה   – התורה  מן  הגלות( 

דוקא, ולא למצה שענינה גאולה?!
 – מצרים  דיציאת  הענין  בכללות  הביאור  בהקדם  ויובן 
שעם היותו לפי שעה בלבד, הרי הוא גם התחלה ונתינת-כח 
על כל הענינים שלאחרי זה עד להגאולה העתידה עלי' נאמר1 
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", כפי שמבאר כ"ק 
מו"ח אדמו"ר2 שיציאת מצרים היא התחלה לכל הגאולות עד 

לגאולה האמיתית והשלימה.
ובפרטיות יותר:

ביותר,  נעלה  גילוי  היותו  עם   – מצרים  דיציאת  הגילוי 
הי'  לא   – וגאלם"  הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  עליהם  "נגלה 
העבודה  להתחיל  הוצרכה  זה  ולאחרי  בלבד,  שעה  לפי  אלא 
נעשית  דוקא  ידה  שעל  שבתות"3,  שבע  לכם  ד"וספרתם 
דרך  על  למתן-תורה,  ראויים  להיות  דישראל  הטהרה 
זה  ידי  על  לבעלה  שמתטהרת  דמסאבותא  אשה  ובדוגמת 

ש"וספרה לה גו'"4, כדאיתא בזהר5.
לפי  אלא  הי'  לא  מצרים  דיציאת  שהגילוי  אף  ולאידך, 
שהאפשרות  כיון  דמתן-תורה,  ההתחלה  גם  הוא  הרי  שעה, 
דספירת  העבודה  ידי  על  ההכנה  גם  )כולל  למתן-תורה 

העומר( נעשתה על ידי הגילוי דיציאת מצרים דוקא6.
ויתירה מזה: הגילוי דיציאת מצרים הוא )לא רק התחלת 
מתן-תורה  התחלת  גם  אלא(  דתורה,  דגליא  מתן-תורה 
שהגאולה  אף  כי,  לבוא,  לעתיד  שתתגלה  התורה  דפנימיות 
שהרי  והשלימה,  אמיתית  גאולה  היתה  לא  מצרים  דיציאת 
בנוגע לגאולה  )ועל דרך לשון חז"ל7  גלויות  היו עוד  לאחרי' 
דפורים: "אכתי עבדי אחשורוש אנן"(, הרי היא התחלה ונתינת-

כח להגאולה האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות8, שאז תהי' 
גם השלימות דמתן-תורה על ידי הגילוי דפנימיות התורה.

ומזה מובן שהענין ד"זכר ליציאת מצרים" הוא נתינת-כח 
לכללות מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות שעל ידי זה9 

1( מיכה ז, טו.

2( ד"ה כימי צאתך דאחרון של פסח תש"ח פרק יב )ספר המאמרים תש"ח עמוד 461(.

3( אמור כג, טו.

4( מצורע טו, כח.

5( חלק ג צו, סוף עמוד א ואילך.

6( ראה גם שיחת ליל ב' דחג הפסח סוף סימן ז' )תורת מנחם התוועדויות תשי"ב חלק 

ב עמוד 521(.

7( מגילה יד, א.

8( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוס' ד"ה ה"ג – פסחים קטז, ב.

9( ראה תניא ריש פרק לז.

באים סוף-סוף להגאולה העתידה.
על פי זה יש לבאר גם ב' הקצוות שבמרור ומצה, שבזמן 
הזה יש חיוב מן התורה על מצה ולא על מרור, אע"פ שמרור 

מורה על הגלות ומצה על הגאולה – כי, היא הנותנת:
הטעם שבזמן הגלות אין חיוב מן התורה על אכילת מרור, 
הוא, לפי שהגלות עצמו הוא ענין של מרור, שלכן אין צורך 
להדגיש יותר את ענין הגלות על ידי אכילת מרור )דבר שיכול 
המקדש  שבית  בזמן  משא"כ  כו'(,  יאוש  של  לרגש  להביא 
קיים יש צורך וחיוב באכילת מרור כדי לעורר ולהדגיש את 
שכיון  ולהוסיף,  הגלות.  של  ומצב  ממעמד  הגאולה  זכרון 
שהגאולה ממצרים היא לפי שעה, גאולה שיש אחרי' גלות, 
הרי זה מתבטא גם באכילת מרור )שמורה על הגלות( בזמן 

שבית המקדש הי' קיים.
והענין העיקרי שבו היא עיקר ההדגשה בזמן הגלות, הוא, 
בזמן  העבודה  לכללות  כח  שנותנת  ממצרים  הגאולה  זכרון 
מן  בהחיוב  כמודגש   – העתידה  להגאולה  לבוא  כדי  הגלות 

התורה על אכילת מצה הקשורה עם הגאולה.
שלא  שום  על   .  . אוכלים  שאנו  זו  “מצה   – מזה  ויתירה 
הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך 

מלכי המלכים הקב"ה וגאלם":
חצות  שקודם  מצה  )א(  מצה:  סוגי  ב'  שישנם  ידוע10 
)ב(  מצרים,  בגלות  בהיותם  ישראל  בני  שאכלו  המצה   –
בצאתם  ישראל  בני  שאכלו  המצה   – חצות  שלאחרי  מצה 
ממצרים. והחידוש הוא – שהמצה שאנו אוכלים קודם חצות 
ישראל  בני  שאכלו  המצה  חצות,  שאחר  המצה  כנגד  היא 

בצאתם ממצרים.
היא  הגלות  בזמן  אוכלים  שאנו  שהמצה   – בזה  והענין 
בהיותם  חצות  קודם  ישראל  בני  שאכלו  המצה  בדוגמת 
בגלות מצרים, ואעפ"כ, הרי היא כנגד המצה שלאחרי חצות 
הגלות  בזמן  המצה  אכילת  שגם  כיון  ממצרים,  בצאתם 

קשורה ושייכת לגאולה העתידה.
וההוראה מזה בעבודת האדם:

כשידע  ובפרט  בכלל,  הגלות  בחשכת  כשנמצאים  גם 
אלא  ח"ו,  ביאוש  ליפול  אין   – ומצבו  מעמדו  בנפשי'  איניש 
אדרבה, יש לזכור אודות הגאולה, שהיא הנתינת-כח לכללות 

העבודה בזמן הגלות להביא את הגאולה העתידה.
בימי  מצרים,  יציאת  לזמן  ובסמיכות  לאחרי  ובפרט 
מתן-תורה11,  לזמן  ומצפים  מחכים  שבהם  העומר  ספירת 
שעה  לפי  רק  )לא  היא  מצרים  שיציאת  מודגש  זה  שבזמן 
כמה  אחת  על   – דמתן-תורה  ההתחלה  גם  אלא(  בלבד, 
שהיא  ממצרים  הגאולה  זכרון  את  להדגיש  שצריך  וכמה 
שמחכים  בכך  שמתבטאת  העתידה,  הגאולה  התחלת  גם 
התורה  פנימיות  בהתגלות  דמתן-תורה  להשלימות  ומצפים 

בגאולה העתידה.
 תורת מנחם התוועדויות תשי"ב חלק ב עמוד 14 –

משיחות אחרון של פסח סעיפים ב-ו )הנחה בלתי מוגה(

10( ראה שיחת ליל ב' דחג הפסח ס"ב )תורת מנחם התוועדויות תשי"ב חלק ב עמוד 

911(. וש"נ.

11( ר"ן סוף פסחים. וראה בהנסמן בלקוטי שיחות חלק כב עמוד 411 הערה 2.
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ד. עיקר אכילת מצה הוא מצה האמצעית הנק' לוי היינו כי 
לוי קאי על גבורה, בינה, כידוע שלויים הם בחי' גבורה, בינה 

וכו'.
וזהו שנוטלין המצה האמצעית לוי דוקא בחי' בינה בכלל 
וחולקין אותה לשנים, חלק א' גדול מחבירו הוא מה שבינה 

בכלל, נחלקת לשני חלקים בינה ותבונה12 וכו'.
ועליו  מגולה  הוא  הקטן  החלק  גופא...  הזה  ומהמצה 
אומרים ההגדה ונק' הא לחמא עניא, והחלק הגדול הוא צפון 
ונעלם, ועליו אין אומרים ההגדה ואינו נקרא הא לחמא עניא, 
שלעתיד  לבא,  לעתיד  והעלם,  בסתימות  היא  בינה  כי  היינו 

דוקא תתגלה.
מצפינתה  תתגלה  אפיקומן,  דצפון,  הזה  המצה  כן  וכמו 
לבסוף אחר שולחן ערוך, ולא בתחלת הסדר. )משא"כ המצה 
אין  ועלי'  ואילך(  הסדר  מתחלת  מגולה  היא  הקטן,  דהחלק 
והגדה,  מסיפור  למעלה  היא  זו  בחי'  כי  דבר,  שום  אומרים 
מבחי' הילול ושבח, כי בחי' זו היא בחי' מי שאינו מושג כלל 

וכו'.
מצרים  יציאת  ענין  דעיקר  בס"ד  שנתבאר  מה  פי  ועל 
הנה  דוקא,  לוי  האמצעית,  מצה  מבחי'  הוא  מצה,  ואכילת 
הגאולה היתה על ידי משה, שמשה הי' לוי, ועל לידת משה 
ויקח את בת לוי, שלא נאמר שם  וילך איש מבית לוי  כתיב 
האיש והבת, רק לוי, היינו כי בחי' יציאת מצרים ואכילת מצה 

הוא מבחי' לוי דוקא, המצה האמצעית הנק' לוי.
והבן שי"ל שזהו גם כן האמור בו, ותרא אותו ותצפנהו כו', 
הרי שיש ב' בחי', ראי' והתגלות, וצפינות והעלם, והיינו כמו 

החלק המגולה, וחלק הגדול המכוסה וצפון.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש, עמוד רל. פניני לוי יצחק 

על התורה

בין פרשיות  ג, ה(  )מגילה  ה. שנו חכמים בירושלמי רבה 
יכול להפסיק אך בין פרה להחודש לא יפסיק וסימנך  הללו 
שלישי  בין  חוץ  להפסיק  יכול  הראשונים  כוסות  שלשת  בין 

לרביעי לא יפסיק.
כוסות  לארבע  אלו  פרשיות  ארבע  שבין  והדמיון  היחס 

הללו.
זמנים  בד'  בא  האלקי  שהשכר  מבואר  זה  ענין  הקדמת 
מוגבלין, כמו שאנו אומרים בתפילת יוצר דשבת אין כערכך 
הבא  העולם  לחיי  מלכנו  זולתך  ואין  הזה,  בעולם  אלקינו  ה' 
מושיענו  לך  דומה  ואין  המשיח,  לימות  גואלינו  בלתך  אפס 

לתחיית המתים.
ישועות  בכוס  טוב  השכר  לכנות  הכתובים  שמדרך  ולפי 
א(  לטובה:  כוס  זכרון  מקומות  בד'  המקרא  בכל  מצינו  ע"כ 
שנאמר )תהלים טז, ה( ה' מנת חלקי וכוסי. ב( )תהלים כג, ה( 
כוסי רוי'. ג( )תהלים קטו, יג( כוס ישועות אשא. ד( שנאמר 
ויין חמר מלא מסך ויגר מזה  )תהלים עה, ט( כי כוס ביד ה' 
אך שמרי' ימצו ישתו כל רשעי ארץ ואני אגיד לעולם אזמרה 

לאלקי יעקב וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק.

12( עיין שם בלקוטי לוי יצחק, דהחלק הגדול הוא בינה, והחלק הקטן הוא תבונה. ]ועיין 

בלקוטי שיחות, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה סימן ח'[.

ולפום ריהטא יראה שד' כוסות אלו שנזכרו בד' פסוקים 
הללו מרמזים על ד' זמנים אלו: א( כוס ישועות אשא דרשו 
רז"ל על שכר העולם הזה כמ"ש רז"ל )ברכות נד( חייב אדם 
)תהלים  שנאמר  הטובה  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך 
קטז, ג( צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא וכתיב כוס ישועות 
אמרו  שהרי  הזה  בעולם  דווקא  וזה  אקרא  ה'  ובשם  אשא 
רז"ל )פסחים נ( לא כעולם הזה העולם הבא, בעולם הזה על 
טובות  בשורות  ועל  האמת  דיין  ברוך  אומר  רעות  בשורות 
יאמרו  כולם  הבא  בעולם  אבל  והמטיב,  הטוב  ברוך  אומר 
הטוב והמטיב. הרי בבירור שדרשו רז"ל מקרא זה על העולם 
הזה וכן מוכח מתוך פשוטו שאמר מיד נדרי לה' אשלם. וכבר 

ידעת )עבודה זרה ג( כי היום לעשותם ולא למחר לעשותם.
ופסוק כי כוס חמר וגו' ידבר לימות המשיח כי בזמן ההוא 
בהר  ה'  ועשה  ו(  כה,  )ישעי'  כמ"ש  השמרים  האומות  ישתו 
כוס  יתן  ולישראל  וגומר,  שמרים  משתה  העמים  לכל  הזה 
אגדע  רשעים  קרני  וכל  אמר  לכך  ציון,  לאבלי  תנחומין  של 
תרוממנה קרנות צדיק, כי בזמן ההוא יגדע קרן העכו"ם וירם 

קרן משיחו.
בבירור  מצינו  וכן  התחי',  בזמן  מדבר  רוי'  כוסי  ופסוק 
לעלמא  דוד  של  שכוס  זה  מפסוק  עו(  )יומא  רז"ל  שדרשו 
וכן  רוי'.  כמנין  רוי'  כוסי  שנאמר  מחזיק  לוגין  רכ"א  דאתי 
יראה  אחסר  לא  רועי  ה'  המתחיל  המזמור  של  פשוטו  יורה 

שבסעודה של צדיקים לזמן התחי' ידבר.
כדברי  שלעתיד  בסעודה  צוררי  נגד  שלחן  לפני  תערוך 
ראשי  בשמן  דשנת  ממש,  ושתי'  אכילה  שיהי'  הרמב"ם 
בתליסר נהרי דמשכי אפרסמון שנבראו לרבי אלעזר בן פדת 

)תענית כה(.
שאחר  הבא  בעולם  מדבר  וכוסי  חלקי  מנת  ה'  ופסוק 
יושבין  צדיקים  אלא  שתי'  ולא  אכילה  לא  שם  שאין  התחי' 
ונהנין מזיו השכינה לכך אמר ה' מנת חלקי ר"ל לחזות בנועם 

ה'.
וכנגדם באו ד' כוסות הללו:

כוס ראשון של קידוש שאומרים עליו אשר בחר בנו מכל 
עם הוא שכר העולם הזה בנחילנו תורת אמת וחקים ישרים 

שהיום לעשותם ולא למחר.
כוס שני שאומרים עליו סיפור ההגדה שיש בה רמז לימות 

המשיח כמ"ש להביא לימות המשיח וכו'.
כוס שעל ברכת המזון רמז לכוס של סעודה לימי התחי', 
רמז  בו  שיש  הכר  תחת  הגנוז  האפיקומן  אכילת  אחר  והוא 
לסעודה של עולם הבא הצפונה והגנוזה שנאמר )תהלים לא, 

כ( מה רב טובך אשר צפנת.
הכוס הרביעי שעליו גומרים ההלל רמז לעולם הבא שהוא 
ההילול  כל  גומרין  ועליו  מקוה  כל  ותקות  האחרון  השכר 
והשבח הנמצא בכל המקראות והוא סוף כל ההילול והודאות 

ואין שם לא אכילה ולא שתי' כנודע.
כולם  שבין  לפי  ד'  לכוס  ג'  כוס  בין  מפסיקין  אין  ולפיכך 
הגלות  הפסק  יש  המשיח  וימות  הזה  העולם  בין  הפסק  יש 
יפריד  ימות המשיח לזמן התחי', המות  ובין  הנמשל ללילה, 
בינם. אך בין זמן התחי' לעולם הבא אין הפסק כי אין שם מות 
ומשכלה רק שהזוכין אליו יהיו נעתקין ממדריגה זו למדריגה 
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לז
גדולה ממנה והמשכילים יבינו ענין זה וסודו כי עמוק הוא ומי 

יבא עד תכונתו.
עוללות אפרים13 – חלק שני עמוד י"ב – מאמר ק"א

נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  אכל  תרס"ו  בשנת14  ו. 
לתת  וציווה  התלמידים,  עם  ביחד  פסח  של  אחרון  סעודת 

לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.
אם,  כי  ההיא,  שנה  עבור  רק  לא  היתה  שההוראה  מובן 

עבור כל השנים.
טעם מנהג זה על פי נגלה, יש לומר:

ד'  כנגד  שהם  הוא  פסח  של  כוסות  לד'  הטעמים  אחד 
אומות  את  להשקות  עתיד  שהקב"ה  פורענות  של  כוסות 
ארבע  ישראל  את  להשקות  הקב"ה  עתיד  וכנגדן  העולם, 

כוסות של נחמות )ירושלמי פסחים רפ"י. ב"ד פח, ה(.
פי  על  מובן  הפסח  לחג  דלעתיד  כוסות  ד'  שייכות   –
הידוע15 שביציאת מצרים נפתח הצנור גם לגאולה העתידה –
ומזה מובן )במכל שכן( ענין הד' כוסות דאחרון של פסח, 
בסופו של יום, בסעודת משיח, שהוא כדי לעורר את גילוי הד' 

כוסות דלעתיד.
עכשיו16,  בעבודתינו  תלויים  דלעתיד  הגילויים  כל  כי 
להגילוי  המונעים  הדברים  את  להסיר  רק  אינה  )וההכנה 
דלעתיד, על ידי העבודה דסור מרע, אלא גם לעורר ולהמשיך 
את הגילויים דלעתיד(, ועל ידי שתיית הד' כוסות ממשיכים 

וממהרים את גילוי הד' כוסות דלעתיד17.
לקוטי שיחות חלק ד עמוד 1298 – משיחת אחרון של 

פסח תשט"ז

)מעשינו  ומצוות  דתורה  הענינים  שכל  זה  על  נוסף  ז. 
סגולה  יש  העתידה,  גאולה  ומביאים  מקרבים  ועבודתינו( 
ומהם,  למשיח.  יותר  בגלוי  השייכים  אלה  בענינים  מיוחדת 
כוסות  ד'  ושתיית  פסח  של  באחרון  משיח  סעודת  אכילת 
דפסח  הראשונים  שבלילות  הכוסות  שד'  זו. דכמו  בסעודה 
מצרים(,  דיציאת  )הגאולה  גאולה18  של  לשונות  ד'  כנגד  הם 

13( הדרשן ר' שלמה אפרים ז"ל, בעמח"ס כלי יקר על התורה.

14( ראה גם כן “היום יום" כב ניסן )עמוד מז(.

15( ד"ה כימי צאתך תש"ח.

16( תניא פרק לז.

17( וע"ד הידוע )ראה לקוטי שיחות חלק ג עמוד 857 ובהמצויין שם( הטעם שהנביאים 

את  ולהמשיך  למהר  בכדי  נבואתם,  לענין  מתאים  בגשמיות  פעולות  לעשות  הוצרכו 

הנבואה בגשמיות.

18( ירושלמי פסחים פ"י ה"א. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תעב סעיף 

יד. וראה הגדה של פסח עם לקוטי טעמים כו' )קה"ת תשמ"ז( עמוד תה ואילך. וש"נ.

על דרך זה הוא גם בד' הכוסות דסעודת משיח באחרון של 
פסח שהם שייכים לגאולה העתידה.

ויש לומר הביאור בזה על פי הביאורים בהשייכות דגאולה 
העתידה לד' כוסות, לד' לשונות של הגאולה דלעתיד לבוא19, 
והגאולה העתידה הרי תהי' מארבע כנפות הארץ )ישעי' יא, 

יב(.
ולהעיר מהידוע דמ"ם סתומה מורה על הגאולה העתידה, 
כמרומז בפסוק )ישעי' ט, ו( "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ" 
)ראה ספר הערכים-חב"ד מערכת אותיות אות מ"ם )ב( ס"ז. 
בריאתו  מצד  שהעולם   – הוא  בזה  הביאורים  שאחד  וש"נ(, 
בתרא  )בבא  רז"ל  כמאמר  רוחות,  משלש  רק  מסובב  הוא 
כה, סוף עמוד א( "עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית 
)היינו, שמצד רוח צפונית ש"מצפון תפתח  אינה מסובבת" 
ולעתיד  רצויים(,  בלתי  לענינים  מקום  יש  יד(  א,  )ירמי'  גו'" 
לבוא יהי' העולם מסובב מכל ד' רוחותיו, גם מרוח הצפונית. 
ויש לומר, שגם ענין זה מרומז בד' הכוסות ששותים עכשיו 
)באחרון של פסח( – כי זה שלעתיד לבוא יהי' העולם מסובב 

מכל ד' רוחותיו, נעשה זה על ידי מעשינו ועבודתינו עכשיו.
ואולי יש להוסיף, דזה שבסעודת משיח הוא אותו מספר 
כל  שבכח  לרמז  הוא  דפסח  הראשונים  שבלילות  הכוסות 
)ד'  מצרים  דיציאת  מהגאולה  מיד  לבוא  מישראל  אחד 
)ד'  העתידה  לגאולה  דפסח(  הראשונים  דלילות  הכוסות 
הכוסות דאחרון של פסח(, גאולה בפשטות20 למטה מעשרה 

טפחים.
ובפרט שמעשינו ועבודתינו עכשיו הם כננס על גבי ענק, 
רבותינו  ועבודת  למעשי  ובהמשך  לאחרי  באים  שהם  כיון 
הצמח- אדמו"ר  האמצעי  אדמו"ר  הזקן  אדמו"ר  נשיאינו, 
צדק אדמו"ר המהר"ש אדמו"ר נ"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי 
אכילת  כולל  ועבודתינו,  מעשינו  של  שבכח  ובודאי  בודאי 
להביא  פסח,  של  באחרון  כוסות  ד'  ושתיית  משיח  סעודת 

את הגאולה מיד, כהרף עין ממש21.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט חלק ג, חלק ממאמר 
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תרנ"ח.  ישראל  לבני  אמור  לכן  תרנ"ד.  הלבנה  אור  והי'  בד"ה  בארוכה  נתבארו   )19

תרע"ח – לאדמו"ר נ"ע.

20( נוסף על גאולה הפרטית )של האדם העובד(.

ד'  ישלים  אחד  שכל  ובודאי  עצמו:  בפני  ענין  בתור  כאן  הוסיף  המאמר  באמירת   )21

הכוסות, וגם אלה שספק אצלם אם שתו כל הד' כוסות בכוונה זו )שזה שייך לגאולה 

העתידה( בודאי ישלימו, דשתיית ד' הכוסות צריכה להיות באופן ודאי וברור, וכאמור, 

שעל ידי זה מקרבים הגאולה העתידה.
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חג הפסח כשר ושמח ולקיום בקרוב ממש ההקהל דקהל גדול ישובו הנה 

מנחם שניאורסאהן
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ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב ב)מּפני יט, ּופרׁשתנּו.(רש"י נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, אמרּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשהיא ּבלבד זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו הּתֹורהמכילהודוקא ּדיני רב אּלא רּבים, "קדֹוׁשיםּתלּוייםּדינים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתיָך מה ּכל ּבעׂשֹותָך קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּתהיּו".

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרחָך ועל החייםּפרׁשתנּו, אור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו‡Ïב) טעם וגֹו'. עדת Ïk.ּכל Ï‡ ∆ְְֲַַַָ∆»

BÊ ‰L¯tL ÈÙÏ ÌÈ�‰k ˙¯B˙a Ï"Ê e¯Ó‡»¿¿«…¬ƒ¿ƒ∆»»»

.Ï‰˜‰a ‰¯Ó‡� da ÌÈÈeÏz ‰¯Bz‰ ÈÙeb ·…̄≈«»¿ƒ»∆∆¿»¿«¿≈

‰È‰ ‰¯Bz‰ ˙BˆnÓ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏkL Ì‚‰Â«¬«∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«»»»

‡˙È¯aa ¯eÓ‡k Ï‡¯NÈ ÏÎÏ d¯ÓB‡ ‰LÓ∆¿»¿»ƒ¿»≈»»«»«¿»

ÔÈ·e¯Úa ‰‡·e‰(:נ"ד)ׁשהיּו הרא"ם, ּתרץ , ¿»¿≈ƒְֵֵֵֶָָ

זֹו ּבפרׁשה ּכן ּׁשאין מה ּכת אחר ּכת ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָנכנסים

ּכּונתֹו אם לדבריו וקׁשה ע"כ. יחד ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשּנכנסּו

יׂשראל על ּכת אחר ּכת נכנסים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבאֹומרֹו

היה מׁשה ּכן אם הּזקנים, אחר ּבאים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיּו

ּולפי ּפעמים, וׁשּׁשה מחמּׁשה יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵָָָאֹומר

ּביד ׁשּיׁש ׁשם הּתּנא ׁשּמנה הּפעמים ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָחׁשּבֹון

לׁשֹונם וזה ׁשּכתבּו ּכן, מׁשמע אינֹו ד' אחד ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ואם ד'. אהרן ּביד נמצאּו וכּו' העם ּכל ְְְְְְְֲִִִַַָָָֹנכנסּו

ּכת על הּוא ּכת אחר ּכת ּבאֹומרֹו הרב ְְַַַַַַַַַָָּכּונת

הּזקנים ׁשל וכת ואביהּוא, ונדב אהרן, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשל

אחר זה נכנסים היּו הּצּוּויים ׁשּבׁשאר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָוכּו',

ואביהּוא נדב אהרן יחד נכנסּו וכאן ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹזה

על ּׁשּנעמד ּבּמה הּנה והּיׂשראלים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהּזקנים

הּמצֹות ּבכל נהג מׁשה לּמה ּדברים ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָעּקרן

ד' יחד לכּלם ׁשֹונה היה ולא זה, ְְְֵֶֶֶַַָָָֹֻּבסדר

ּפעמים ד' מּיׂשראל אחד לכל ונמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּפעמים,

הּד' מּלׁשמע טֹוב יֹותר ׁשהּוא מׁשה, ְִִִִֵֶֶַַֹמּפי

מּזּולתֹו, ּפעמים וג' ּוב' מּמׁשה ּפעם ְְְִִִִֶַַָָָּפעמים

לעׂשֹות אֹו ּדברים, מּב' לא' הּוא הּטעם ְְֲִִֶַַַַָָאּלא

ּכבֹוד לאהרן ּכבֹוד יׂשראל להדרגֹות ְְְְֲִֵַַָָָָָֹּכבֹוד

אֹו ליׂשראל, ּכ ואחר לּזקנים ּכבֹוד ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָלבניו

מׁשה מּפי עצמֹו ּבפני למד אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלצד

לּזקנים ּבניו ּוכׁשּיחזרּו לבניו אהרן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכׁשּיחזר

נּכר יהיה זה מאמצעּות ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהּזקנים

הּכּתֹות ּבין ּבּנׁשמע הׁשּתּנּות יׁש אם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָונרּגׁש

היה ּׁשּלא מה לזה, זה הּדברים ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיחזרּו

מׁשה מּפי ׁשֹומעים ּכּלם היּו אם זה ְְִִִִֵֶֶֶָָֻהרּגׁש

אם ׁשֹומע. ּבלב יׂשּכל זה ודבר ּפעמים, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻהּד'

זה ּבסדר לעׂשֹות נכֹון יֹותר הּדרכים לב' ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּכן

לאהרן ּכבֹוד לעׂשֹות לטעם ּבין זֹו, ּבמצוה ְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹּגם

ּבין ּכאן, וכּו' אהרן ּכבֹוד יּגרע לּמה ְְֲִֵַַָָָָֹכּו'

ּכאן אדרּבה לּׁשֹומעים הּדברים ׁשּיּכֹון ְְְְִִִֶַַַַַַָָָלטעם

ּגּופי ׁשהם לצד יֹותר הּדבר להיֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָיצטר

ּבדר הּמצוה מׁשה ׁשּיאמר לצד ואם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּתֹורה.

הראׁשֹונֹות ּבסדר ּגם הלא יׂשראל, לכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹּכללי

מׁשה ׁשל לדּבּורֹו ׁשּיׁשנֹו זֹו לבחינה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָיׁשנה

וׁשֹונה יׂשראל ּכל ּכׁשּנכנסין יׂשראל לכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכללי

והּזקנים, ּובניו אהרן ּגם ּבמעמד מׁשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹלהם

ּכאן ה' ׁשּצּוה הרגיל ּבּסדר ּכעּור מה ּכן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם

ּגרעֹון: אּלא זה ׁשאין ְֵֵֶֶֶַָָלׁשּנֹות

ÔÎ‡לא הראׁשֹון ּבּסדר ּכי הּוא, ּבעיני הּנכֹון »≈ְִִֵֵֶַַַָָֹ

וכאן לאנׁשים, אּלא מׁשה מדּבר ְְֲִֵֶֶַַָָָָָהיה

נׁשים אנׁשים יׂשראל עדת לכל ׁשּידּבר ה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָצּוה

ּובסמּו ּתֹורה. ּבמּתן מקּבצים ׁשהיּו ּכּסדר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻוטף

אחר: ּבאפן הּכתּוב ְְִֵֵֶַַָָֹיתּבאר

z¯Ó‡Â,ואמרּת לֹומר ׁשּכפל טעם אלהם. ¿»«¿»ְְֲֵֶֶַַַַַָָָ

ז"ל תו"כ)לדבריהם פכ"ד (ויק"ר ְְִֵֶ

לזה וכּו' הּתֹורה ּגּופי ׁשרב לצד ּכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו

ׁשּדּבר הּתֹורה נתינת ּכסדר ּכן ּגם ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעׂשה

וקׁשֹות רּכֹות ג')ּבּה י"ט וגֹו'(יתרֹו תאמר ּכה ְְְִַַָָֹֹ

קׁשי לׁשֹון ּדּבר ואמר אמירהz¯Ó‡Âותּגד, ְְְִֵֵַַַָ¿»«¿»ֲִָ

אחר: ּבאפן הּכתּוב יתּבאר ּובסמּו ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹרּכה,

ÌÈL„˜המכּון הּוא מה לדעת צרי ּתהיּו. ¿ƒְְִִַַַַָָָֻ

הּכתּוב ׁשּבא ונראה זֹו. מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָׁשל

ּבּפרׁשה עליהם ׁשּצּוה העריֹות, על עׂשה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלתת

לעבר עליהם עׂשה הֹוסיף ּבלאו, ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹהּקֹודמת

אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד ּבעׂשה. ּגם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָעליהם

ל"ט:)ז"ל עברה(קּדּוׁשין עבר ולא אדם יׁשב ְֲִִֵַַָָָָָֹ

מאמר והּוא מצוה, ּכעֹוׂשה ׂשכר לֹו ְְְְֲִִֶַַָָָנֹותנים

עברה ּבבא עׂשה ּבמצות ּתהיּו קדׁשים ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָהּכתּוב

עׂשה מצות קּים ּובזה מעׂשֹותּה, ׁשּיתרחק ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלידֹו

ּבּמאמר eÈ‰z,ׁשּנצטּוּו ÌÈL„˜זכרֹון והֹוציא ְֲִֶַַַַ¿ƒƒ¿ְְִִ

ׁשל זה ּבלׁשֹון זֹו ׁשּכל˜„ÌÈLBמצוה לֹומר , ְְִֶֶָָ¿ƒֶַָ

מאמרם והּוא קדֹוׁש, נקרא זֹו מצוה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהמקּים

ה"ד)ז"ל פ"ב יבמֹות ירּוׁשלמי פכ"ד, ּכן,(ויק"ר ּגם ְְְִֵַַָ

לֹומר ּדקּדק זה È�aּולטעם ˙„Ú Ïk Ï‡ ְְִֵֶַַַ∆»¬«¿≈

,Ï‡¯NÈקדׁשים ׁשּמצּוה זֹו מצוה ּכי לֹומר ƒ¿»≈ְְְִִִֶֶַַָ

איׁש ׁשּכל אדם, ּבכל ׁשּיׁשנּה מצוה היא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּתהיּו

ואין לֹו, יאמר קדֹוׁש זֹו מצוה ּבקּימֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָיׂשראל

זֹו. מהּׂשגה נמנעת ׁשּתהיה ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהדרגה

ּכי ואמרּת, הּדבר ּכפל טעם יתיּׁשב ּבזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּגם

ענׁש ׁשּיֹוסיף העֹובר ּבער קׁשה ּדּבּור ּכאן ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹיׁש

ׁשּיּקרא למקּימֹו וכבֹוד מעלה ּכאן ויׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָעׂשה,

ׁשּיׁשנם הּוא יׂשראל ּבני ּדוקא ּכי ואּולי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקדֹוׁש.

לּו העֹולם, אּמֹות ּכן ּׁשאין מה זֹו ְִִֵֵֶַָָָֻּבבחינה

העריֹות מּבחינֹות עצמֹו אדם ׁשּיפרׁש ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָיהיה

אף אסּורֹות, ׁשאינם אפּלּו אֹו לֹו ֲֲֲִֵֶַָָהאסּורֹות

ולזה הּקדּׁשה, מּבחינת הּוא מׁשלל כן ּפי ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻֻעל

Ï‡¯NÈאמר È�a 'B‚Â Ï‡יתּבאר ּובסמּו , ַָ∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְִֵָָ

אחר: ְֵֶַֹּבאפן

Èkּנתינת מה לדעת צרי וגֹו'. אני קדֹוׁש ƒְְֲִִִַַַַָָָ

ליציר הּדבר יתחּיב וכי זה, הּוא ְְִִִִֵֶַַַַָָטעם

הדרגֹות הרּבה והלא לקֹונֹו, להּדמֹות ְְְְֲִֵַַַַָָָֹּכּפיו

ּביׂשראל, מּׂשגים ואינם יׂשראל ּבאלהי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֻיׁשנם

חפץ ׁשהּוא הּצּוּוי טעם לֹומר ּכּונתֹו ְִִֵֶַַַַַָָָואם

עֹובדיו ׁשּגם חפץ קדֹוׁש אלהינּו לצד ְְֱֵֵֶַַַָָָָָֹּבּדבר

עּתה ועד הּמתחּיב, טעם ולא כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹיהיּו

טעם. לתת הּכתּוב יתחּיב לּמה יֹודע אני ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאין

ּבתֹורת ודרׁשּו הרּגיׁשּו, זה ׁשּמּקׁשי נראה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָורז"ל

עצמכם מקּדׁשים אּתם אם לׁשֹונם וזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹּכהנים

ע"כ. אֹותי קּדׁשּתם ּכאּלּו עליכם אני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַמעלה

ּכּונת ּתהיה זה ˜„LBּוכפי Èkהֹודעת וגֹו' ְְִִֶֶַַָƒ»ְַָ

ׁשם ׁשּסּים ּכמֹו הפּכֹו והֹודעת ,הּנמׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּתֹועלת
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i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. לי(תורת אין ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אֹומ ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, ּבידֹואּלא סּפק ׁשהאיׁש "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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מעלה עצמכם מקּדׁשים אּתם אין ואם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתּנא

ואּולי ע"כ. אֹותי קּדׁשּתם לא ּכאּלּו עליכם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹאני

לּקׁשי ואמרּת, ּדּבר ּבכפל ּכּון לזה ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכי

ולרֹוממּות עצמן, יקּדׁשּו לא אם ְְְְְְִִַַַָָָֹהּנמׁש

עצמן: יקּדׁשּו אם ְְְְִִַַַָָהּנסּבב

„BÚּכי הּדר זה על הּכתּוב לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה

הּקבּועה ּתאוה ּבחינת על ה' ׁשּצּוה ְְְֲִִֶַַַַַָָָלצד

הרצֹון, על הּׁשֹולטת ּתאוה והּוא אנֹוׁשי, ְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָּבּטבע

ּבּפסּוק הּקֹודמת ּבּפרׁשה ּכתבּתי ב')ּוכבר (י"ח ְְִֶֶַַַַָָָָָָ

אין זֹו ּבחינה ּכי וגֹו' מצרים ארץ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּכמעׂשה

הרחּוק ּבגדר אּלא עליה לׁשלט ּבאדם ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹיכלת

ה' ׁשּצּוה לצד ּומעּתה החֹוׁשב, ְְִִִֵֵֶַַַַָָּבבחינת

לאיׁש נכֹון ּבצלע ּולהּדבק הּמין לקים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹומֹו

ּבחינת ּבֹו להתּגּבר זֹו מּבחינה רע מֹוצא ְְְְִִִִֵֵַַַָָיׁש

אדם ואין ּבהפּכֹו, הרצֹון ונֹוצח הּמתּגּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחׁשק

ה' ׁשּצּוה העריֹות מן להּׁשמר ּבעצמֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשֹולט

מצוהעליהם, יעׂשה ,ּנפׁש מּמה ּכן ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

י"ט) ל' הּנה(מׁשלי מינֹו לקּים ּבעלמה ּגבר ּדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

עצמֹו ימנע העריֹות, מׁשמירת מׁשלל ְְְְֲִִִַַַָָָֻהּוא

ּפרּיה מצות מבּטל הּוא הּנה עּקר ּכל זה ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמּמין

מאמר ּבא ּכן על אׁשר יּבּום, ּומצות ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּורבּיה

קדֹוׁש, אמרי ּבנעימּות וצּוה ּכאן ˜„ÌÈLה' ְְְִִִִֵָָָ¿ƒ

eÈ‰zאׁשר ּבמעׂשים עצמן ׁשּיקּדׁשּו ּפרּוׁש ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָ

ׁשּלא ּפרּוׁש לעׂשֹותּה, הּמצוה עליהם ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאה

החפץ ּולהׁשלים הּגׁשם לתאות הּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָיעׂשה

ּבקדּׁשה הּדבר יעׂשה אּלא ּדבר עׂשֹות ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשֹואלֹו

ּתפּלין ּומכניס ּבציצית ׁשּמתעּטף כמֹו ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַָָּובטהרה,

מעצמֹו, הּבא חפץ ּבדעּתֹו וימאס ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָּבזרֹועֹו,

ז"ל מאמרם כ':)והּוא ּכמֹו(נדרים ּדֹומה יהיה ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּולצד לֹו, יאמר קדֹוׁש ּכזה ּולאיׁש ׁשד, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּכפאֹו

ׁשהחפץ הּמרּגׁש נכחיׁש אי אדם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּיאמר

ּבבחינת ּכח ואין הּדבר, טעם ויטעם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹיּכירּנּו

ּגדֹולה הרּגׁשתֹו ּכי ּבזה ההרּגׁש למנע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

וכֹובׁשת וההרּגׁשֹות החּוׁשים ּכל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּומעֹוררת

ואם הּדבר, ּבטעימת עּמהם לבֹוא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

אמר לזה הראׁשֹונה, לחׁשׁשא חזרנּו Èkּכן ְֲִֵֶַַַָָָָָָָƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ LB„˜אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש , »¬ƒ¡…≈∆ְֵֶֶַָ

ע')ז"ל ׁשמֹו(ּתּקּונים אחת מצוה העֹוׂשה ּכל ּכי ְְִִִִֶַַָָָ

עׂשה ׁשּבֹו איבר על ׁשֹורה הוי"ה ְֲִֵֶֶַַָָָָָָיתּבר

מ"צ ׁשם, רמּוז ּבֹו הּמצוה ּתבת ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמצוה,

הוי"ה, הרי ו"ה ואֹותּיֹות י"ה, ב"ש ְְְֲֲִִֵָָָּבא"ת

אחרים ּבמקֹומֹות ּכתבּתי ד')ּוכבר י"ח (לעיל ְְְְֲִִִֵֵַָָ

נגלה. וחצי ב"ש ּבא"ת הּׁשם ׁשחצי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַטעם

הּנה מצוה לׁשם ּדבר האדם ּבעׂשֹות ּכן ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואם

ּובזה קדֹוׁש, ׁשהּוא עליו ׁשֹורה הוי"ה ֲֵֶֶֶָָָָָָׁשם

אֹומרֹו והּוא מהּמעׂשה, מׁשּתלׁשל רע ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָאין

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ LB„˜ Èkלֹומר ּדקּדק ,ÌÎÈ‰Ï‡ ƒ»¬ƒ¡…≈∆ְִֵַ¡…≈∆

'‰ ˙e˜·c Ï‡ ÊÓ¯Ïהּמעׂשה לעׂשֹות ּבּמתקּדׁש ƒ¿…∆¿≈ְֲֲִֵֶַַַַַ

הּדבקים ואּתם אֹומרֹו ּדר על מצוה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָלׁשם

אמר ולזה אלהיכם. È�aּבה' ˙„Ú Ïk Ï‡ ְֱֵֶֶַַָָֹ∆»¬«¿≈

Ï‡¯NÈׁשּכל ּבגדרלֹומר יׁשנֹו יׂשראל איׁש ƒ¿»≈ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

זֹו: מעלה לרּמז ואמרּת ּכפל ּגם זֹו, ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָמצוה

„BÚּבאֹומרֹו B‚Â'ירצה È�‡ LB„˜ Èkּפרּוׁש ְְְִֶƒ»¬ƒ¿ֵ

ׁשעם ּבּתֹורה יתּבר מאמרֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָלצד

ּדכתיב ּבהקב"ה ּדבּוקים הם יׂשראל (ׁשם)ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵָָ

הּנביאים עבדיו ידי ועל וגֹו', הּדבקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָואּתם

לאמר יג)ּכתּוב אל(ירמיה האזֹור ידּבק ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

יׂשראל, ּבית ּכל את אלי הדּבקּתי ּכן איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמתני

ואמר הּנׁשמעת ּבטענה הקב"ה ּבא ְְְֲִֵַַַַַַָָָָמעּתה

eÈ‰z ÌÈLB„˜ואם אני, קדֹוׁש ּכי והּטעם , ¿ƒƒ¿ְְֲִִִַַַָ

אמר לזה הּבר, את ּלּתבן ּומה ‰'ּתאמר ֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ÌÎÈ‰Ï‡ּבדבקּות ׁשכינה הׁשראת רמז ּכאן , ¡…≈∆ְְְִִֵַַַָָָָ

ּבה' הּדבקים ואּתם ּבּפסּוק ּכאמּור ְְִֵֶַַַַַָָָלה'

ֵֶֶֹאלהיכם:

„BÚהּכתּוב אסר ׁשּלא אדם יאמר ׁשּלא ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹירצה

ּבחינת לא אבל העריֹות מעׂשה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָֹאּלא

אׁשר הּתעּוב ּדקּדּוקי ּוׁשאר והסּתּכלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָהחֹוׁשב

רז"ל מהם רמזּו ּוכבר ס"א.)רּבּו ּכגֹון(ּברכֹות ְְְְֵֶַַַָָָ

ּכמֹו וכּו', אּׁשה ליד מּידֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָהּמרצה

על ה' צּוה וכאן וגֹו', ליד יד ּבּפסּוק ְְְְִֶַַָָָָָָׁשּדרׁשּו

להרחיק ׁשּצרי ּבהם וכּיֹוצא ההּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים

ׁשּלא ּכדי לֹו לּדֹומה ּומהּדֹומה מהּכעּור ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעצמֹו

ּוכמאמר ההם, ּבּדקּדּוקים אפּלּו להּכׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָיבֹוא

והּוא האלילים, אל ּתפנּו אל ּבּפסּוק ְְֱִִִֶַַַַָָֹהּזהר

ּבמאמר ּׁשּצּוה eÈ‰zמה ÌÈL„˜יבֹוא לבל ְֲִֶַַַָ¿ƒƒ¿ְַָ

ּבחינת מהם נׁשללת ותהיה החֹוׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַלידי

הּכתּוב ּכמאמר י"א)הּקדּׁשה כ"ג יהיה(ּתצא לא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻ

הלא אדם ׁשּיאמר ּולצד לילה, מקרה ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹטהֹור

עצמי ׁשאׁשמר ׁשהגם ּברׁשּותי אינֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּדבר

ּתלּוי הּדבר אין ּבּלילה כן ּפי על אף ְִֵֵַַַַַַָָָָּבּיֹום

אמר לזה ‡ÌÎÈ‰Ïּבידי, '‰ È�‡ LB„˜ Èk ְִֶַָָָƒ»¬ƒ¡…≈∆

ּבחינת אמנע אני עּמכם אני קדֹוׁש ׁשאני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוכיון

אם זּולת הּיׂשראלי, לאיׁש מּגׁשת ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה

מּמּנּו ׁשֹולל אז הרע ּבבחינת יחׁשב ְְִִִֵֶַַַָָָָֹאדם

והּוא הרע ּבחינת עליו וׁשֹורה ׁשכינה ְְְְְִִַַַַָָָָָָהׁשראת

לידי יבֹוא ואז רע, איׁש ּפני המכּסה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָההדרֹוקן

ּבּלילה: ְִֶַָָקרי

„BÚהּדר זה על eÈ‰zירצה ÌÈL„˜לׁשֹון ְִֶֶֶֶַַ¿ƒƒ¿ְ

ּכי זֹו, למצוה הפסק אין ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶָָעתיד

ּבגדר יׁשנֹו עדין יּכנס אׁשר מהּקדּׁשה ׁשער ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכל

ׁשעּור אין ּכי מּמּנּו, למעלה אחר ׁשער ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהכנסת

לּטל הרֹוצה לכל המזּמנת הּקדּׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻלהדרגֹות

זֹו הּנביאים מּמדרגֹות ּולמד וצא הּׁשם. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַאת

ואּולי ּגּביהן, על עֹולה ּומׁשה מּזֹו, ְְְִֵֶֶֶַַַַָלמעלה

והּוא מּמׁשה, ּגדֹולה הדרגה להיֹות ְְְְִִֶֶַָָָָׁשּיכֹול

עטרֹות, ּבעטרי המעּטר מׁשיחנּו מלּכנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֻמדרגת

מּפסּוק י"א)ּכּמּובן ה'(יׁשעיה רּוח עליו ונחה ְְְִַַַָָָָָָָ

רז"ל ּולדברי פ"ב)וגֹו', דב"ר פי"ט, ּכי(במד"ר ְְְִִֵַַ

ּוכמֹו העתיד, הּגֹואל הּוא ׁשהיה ְִֵֶֶֶַָָָמׁשה

אם ּבמקֹומן, ּדברים ׁשל ּבפרּוׁשן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָׁשהארכנּו

לזה הּקדּׁשה. להדרגֹות ּוגבּול ׁשעּור אין ְְְְִֵֵֶַַָָָֻּכן

ותמידeÈ‰zאמר הפסק לּה אין זֹו מצוה ּכי ַָƒ¿ְְְִִִֵֵֶָָָ

ונתן קדֹוׁשים. להיֹות זֹו מצוה ּבגדר ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָיׁשנה

לדבריו ‡ÌÎÈ‰Ïטעם '‰ È�‡ LB„˜ Èkׁשאין ְִַַָָƒ»¬ƒ¡…≈∆ֵֶ

ּבבניו ה' וחפץ ,יתּבר קדּׁשתֹו אל ְְְְִִֵֶַָָָָָֻׁשעּור

הּקדּׁשה, ּבהפלגת לקֹונם להּדמֹות ְְְְְְִִַַַָָָָָֻידידיו

ּתבֹוא אׁשר ההדרגֹות ּבדעּת ּדּון ְְְְֲֵֶַַַַָָָּומעּתה

ֶָּבהם:

„BÚהּטעם ּבנתינת ˜„LBירצה Èkּפרּוׁש וגֹו' ְְִִִֶַַַַƒ»ְֵ

צריכין יתּבר קדּׁשתֹו ּגדּלת ער ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻֻּולפי

עצמנּו מכינים ׁשאנּו לצד ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלהתקּדׁש

לׁשער צריכין ראׁשינּו על ׁשכינה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלהׁשראת

לּדבר, הּמּוכן לעׂשֹות ּכדי יתּבר קדּׁשתֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּגדל

למאכסן הדיֹוט, ּבביתֹו המאכסן ּדֹומה אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַּכי

ו וגדֹול ּבנֹוׂשר וחמר וקל ,מל וחמר קל ְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

וכּו' וחמר וקל הּמלכים, מל וחמר קל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

מה ׁשּכל הּמלּוכה, לֹו אׁשר העֹולם ְֲֶֶֶֶַַָָָָמל

ׁשעּור אין ּכי עׂשה ּבקּום יׁשנֹו עדין ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַּׁשּיעׂשה

אמר ולזה עׂשֹות, להצרי ‡�Èּדי LB„˜ Èk ְְְֲִֶַַַָָƒ»¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ מצּוה‰' אני קדּׁשתי ּולער ּפרּוׁש ¡…≈∆ְְְֲִִֵֵֶֶַָֻ

הּמּׂשג: יכלת ּבכל עצמכם ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֻׁשּתכינּו

‡ˆÓ˙Âז"ל קי"ב:)ׁשאמרּו הראׁשֹונים(ׁשּבת אם ¿ƒ¿»ְִִִֶַָָָ

אנׁשים הראׁשֹונים ואם וכּו' ְְְְֲִִִִִַָָָּכמלאכים

עשֹות אדם צרי ּכּמה לדעת הראת ְְֲִֵַַַָָָָָָָוכּו',

מׁשּתּדלים היּו ּכּמה ּולמד וצא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָּבהתקּדׁשּותֹו,

אלעזר רּבי מּמעׂשה הראׁשֹונים, ה' ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעבֹודת

עזריה נ"ד)ּבן ּברצּועה(ׁשם ׁשכנּתֹו ּפרת ׁשּיצתה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ּכפי ּכי הגם חכמים ּברצֹון ׁשּלא קרניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּבין

ּבירּוׁשלמי ואמרּו מּותר, היה פ"ה)ּדעּתֹו (ׁשּבת ְְְְִִַַַָָָָָ

ולזה ההּוא, הּדבר על ּבתענּיֹות ׁשּניו ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֻׁשהׁשחרּו

ּבאֹומרֹו הּצּוּוי,ac¯ּכּון הפלגת לצד קׁשי לׁשֹון ְְִֵ«≈ְְְִִַַַַָ

אמר הּמּׂשג ּבחינת ואמרz¯Ó‡Âּולצד ,Ïk Ï‡ ְְִַַַַָָֻ¿»«¿ְַָָ∆»

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Úמצוה ׁשאין אדם יאמר לבל ¬«¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

הּכתּוב ּדּבר ולא יׂשראל איׁש לכל הּגדֹולה ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹזֹו

אמר לזה סגּלה, ליחידי Ú„˙אּלא Ïk Ï‡'וגֹו ְִִֵֶֶַָָָָֻ∆»¬«ְ

ז"ל מאמרם והּוא זֹו, מצוה ּבגדר יׁשנם ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּכּלם

פ"ה) ּתׁשּובה הלכֹות רמּב"ם אדם(תדב"א, יכֹול ְְְִַָָָָָ

רּבנּו: ּכמׁשה עצמֹו ְְֲֵֶַַַלעׂשֹות

„BÚירצהeÈ‰z ÌÈL„˜הּנקראים ּכּמלאכים ְִֶ¿ƒƒ¿ְְִִִַַַָָ

ּכּכתּוב ח')קדֹוׁשים, אחד(ּדניאל וּיאמר ְִִֵֶֶַַָָָֹ

אֹומרֹו ּדר על והּוא פ"ב)קדֹוׁש, אני(ּתהּלים ְְְֲִִִֶֶַָ
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i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. לי(תורת אין ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אֹומ ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, ּבידֹואּלא סּפק ׁשהאיׁש "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ÈÂ˙ג ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מעלה עצמכם מקּדׁשים אּתם אין ואם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתּנא

ואּולי ע"כ. אֹותי קּדׁשּתם לא ּכאּלּו עליכם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹאני

לּקׁשי ואמרּת, ּדּבר ּבכפל ּכּון לזה ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכי

ולרֹוממּות עצמן, יקּדׁשּו לא אם ְְְְְְִִַַַָָָֹהּנמׁש

עצמן: יקּדׁשּו אם ְְְְִִַַַָָהּנסּבב

„BÚּכי הּדר זה על הּכתּוב לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה

הּקבּועה ּתאוה ּבחינת על ה' ׁשּצּוה ְְְֲִִֶַַַַַָָָלצד

הרצֹון, על הּׁשֹולטת ּתאוה והּוא אנֹוׁשי, ְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָּבּטבע

ּבּפסּוק הּקֹודמת ּבּפרׁשה ּכתבּתי ב')ּוכבר (י"ח ְְִֶֶַַַַָָָָָָ

אין זֹו ּבחינה ּכי וגֹו' מצרים ארץ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּכמעׂשה

הרחּוק ּבגדר אּלא עליה לׁשלט ּבאדם ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹיכלת

ה' ׁשּצּוה לצד ּומעּתה החֹוׁשב, ְְִִִֵֵֶַַַַָָּבבחינת

לאיׁש נכֹון ּבצלע ּולהּדבק הּמין לקים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹומֹו

ּבחינת ּבֹו להתּגּבר זֹו מּבחינה רע מֹוצא ְְְְִִִִֵֵַַַָָיׁש

אדם ואין ּבהפּכֹו, הרצֹון ונֹוצח הּמתּגּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחׁשק

ה' ׁשּצּוה העריֹות מן להּׁשמר ּבעצמֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשֹולט

מצוהעליהם, יעׂשה ,ּנפׁש מּמה ּכן ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

י"ט) ל' הּנה(מׁשלי מינֹו לקּים ּבעלמה ּגבר ּדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

עצמֹו ימנע העריֹות, מׁשמירת מׁשלל ְְְְֲִִִַַַָָָֻהּוא

ּפרּיה מצות מבּטל הּוא הּנה עּקר ּכל זה ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמּמין

מאמר ּבא ּכן על אׁשר יּבּום, ּומצות ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּורבּיה

קדֹוׁש, אמרי ּבנעימּות וצּוה ּכאן ˜„ÌÈLה' ְְְִִִִֵָָָ¿ƒ

eÈ‰zאׁשר ּבמעׂשים עצמן ׁשּיקּדׁשּו ּפרּוׁש ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָ

ׁשּלא ּפרּוׁש לעׂשֹותּה, הּמצוה עליהם ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאה

החפץ ּולהׁשלים הּגׁשם לתאות הּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָיעׂשה

ּבקדּׁשה הּדבר יעׂשה אּלא ּדבר עׂשֹות ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשֹואלֹו

ּתפּלין ּומכניס ּבציצית ׁשּמתעּטף כמֹו ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַָָּובטהרה,

מעצמֹו, הּבא חפץ ּבדעּתֹו וימאס ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָּבזרֹועֹו,

ז"ל מאמרם כ':)והּוא ּכמֹו(נדרים ּדֹומה יהיה ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּולצד לֹו, יאמר קדֹוׁש ּכזה ּולאיׁש ׁשד, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּכפאֹו

ׁשהחפץ הּמרּגׁש נכחיׁש אי אדם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּיאמר

ּבבחינת ּכח ואין הּדבר, טעם ויטעם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹיּכירּנּו

ּגדֹולה הרּגׁשתֹו ּכי ּבזה ההרּגׁש למנע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

וכֹובׁשת וההרּגׁשֹות החּוׁשים ּכל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּומעֹוררת

ואם הּדבר, ּבטעימת עּמהם לבֹוא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

אמר לזה הראׁשֹונה, לחׁשׁשא חזרנּו Èkּכן ְֲִֵֶַַַָָָָָָָƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ LB„˜אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש , »¬ƒ¡…≈∆ְֵֶֶַָ

ע')ז"ל ׁשמֹו(ּתּקּונים אחת מצוה העֹוׂשה ּכל ּכי ְְִִִִֶַַָָָ

עׂשה ׁשּבֹו איבר על ׁשֹורה הוי"ה ְֲִֵֶֶַַָָָָָָיתּבר

מ"צ ׁשם, רמּוז ּבֹו הּמצוה ּתבת ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמצוה,

הוי"ה, הרי ו"ה ואֹותּיֹות י"ה, ב"ש ְְְֲֲִִֵָָָּבא"ת

אחרים ּבמקֹומֹות ּכתבּתי ד')ּוכבר י"ח (לעיל ְְְְֲִִִֵֵַָָ

נגלה. וחצי ב"ש ּבא"ת הּׁשם ׁשחצי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַטעם

הּנה מצוה לׁשם ּדבר האדם ּבעׂשֹות ּכן ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואם

ּובזה קדֹוׁש, ׁשהּוא עליו ׁשֹורה הוי"ה ֲֵֶֶֶָָָָָָׁשם

אֹומרֹו והּוא מהּמעׂשה, מׁשּתלׁשל רע ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָאין

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ LB„˜ Èkלֹומר ּדקּדק ,ÌÎÈ‰Ï‡ ƒ»¬ƒ¡…≈∆ְִֵַ¡…≈∆

'‰ ˙e˜·c Ï‡ ÊÓ¯Ïהּמעׂשה לעׂשֹות ּבּמתקּדׁש ƒ¿…∆¿≈ְֲֲִֵֶַַַַַ

הּדבקים ואּתם אֹומרֹו ּדר על מצוה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָלׁשם

אמר ולזה אלהיכם. È�aּבה' ˙„Ú Ïk Ï‡ ְֱֵֶֶַַָָֹ∆»¬«¿≈

Ï‡¯NÈׁשּכל ּבגדרלֹומר יׁשנֹו יׂשראל איׁש ƒ¿»≈ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

זֹו: מעלה לרּמז ואמרּת ּכפל ּגם זֹו, ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָמצוה

„BÚּבאֹומרֹו B‚Â'ירצה È�‡ LB„˜ Èkּפרּוׁש ְְְִֶƒ»¬ƒ¿ֵ

ׁשעם ּבּתֹורה יתּבר מאמרֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָלצד

ּדכתיב ּבהקב"ה ּדבּוקים הם יׂשראל (ׁשם)ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵָָ

הּנביאים עבדיו ידי ועל וגֹו', הּדבקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָואּתם

לאמר יג)ּכתּוב אל(ירמיה האזֹור ידּבק ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

יׂשראל, ּבית ּכל את אלי הדּבקּתי ּכן איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמתני

ואמר הּנׁשמעת ּבטענה הקב"ה ּבא ְְְֲִֵַַַַַַָָָָמעּתה

eÈ‰z ÌÈLB„˜ואם אני, קדֹוׁש ּכי והּטעם , ¿ƒƒ¿ְְֲִִִַַַָ

אמר לזה הּבר, את ּלּתבן ּומה ‰'ּתאמר ֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ÌÎÈ‰Ï‡ּבדבקּות ׁשכינה הׁשראת רמז ּכאן , ¡…≈∆ְְְִִֵַַַָָָָ

ּבה' הּדבקים ואּתם ּבּפסּוק ּכאמּור ְְִֵֶַַַַַָָָלה'

ֵֶֶֹאלהיכם:

„BÚהּכתּוב אסר ׁשּלא אדם יאמר ׁשּלא ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹירצה

ּבחינת לא אבל העריֹות מעׂשה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָֹאּלא

אׁשר הּתעּוב ּדקּדּוקי ּוׁשאר והסּתּכלּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָהחֹוׁשב

רז"ל מהם רמזּו ּוכבר ס"א.)רּבּו ּכגֹון(ּברכֹות ְְְְֵֶַַַָָָ

ּכמֹו וכּו', אּׁשה ליד מּידֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָהּמרצה

על ה' צּוה וכאן וגֹו', ליד יד ּבּפסּוק ְְְְִֶַַָָָָָָׁשּדרׁשּו

להרחיק ׁשּצרי ּבהם וכּיֹוצא ההּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים

ׁשּלא ּכדי לֹו לּדֹומה ּומהּדֹומה מהּכעּור ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעצמֹו

ּוכמאמר ההם, ּבּדקּדּוקים אפּלּו להּכׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָיבֹוא

והּוא האלילים, אל ּתפנּו אל ּבּפסּוק ְְֱִִִֶַַַַָָֹהּזהר

ּבמאמר ּׁשּצּוה eÈ‰zמה ÌÈL„˜יבֹוא לבל ְֲִֶַַַָ¿ƒƒ¿ְַָ

ּבחינת מהם נׁשללת ותהיה החֹוׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַלידי

הּכתּוב ּכמאמר י"א)הּקדּׁשה כ"ג יהיה(ּתצא לא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻ

הלא אדם ׁשּיאמר ּולצד לילה, מקרה ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹטהֹור

עצמי ׁשאׁשמר ׁשהגם ּברׁשּותי אינֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּדבר

ּתלּוי הּדבר אין ּבּלילה כן ּפי על אף ְִֵֵַַַַַַָָָָּבּיֹום

אמר לזה ‡ÌÎÈ‰Ïּבידי, '‰ È�‡ LB„˜ Èk ְִֶַָָָƒ»¬ƒ¡…≈∆

ּבחינת אמנע אני עּמכם אני קדֹוׁש ׁשאני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוכיון

אם זּולת הּיׂשראלי, לאיׁש מּגׁשת ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה

מּמּנּו ׁשֹולל אז הרע ּבבחינת יחׁשב ְְִִִֵֶַַַָָָָֹאדם

והּוא הרע ּבחינת עליו וׁשֹורה ׁשכינה ְְְְְִִַַַַָָָָָָהׁשראת

לידי יבֹוא ואז רע, איׁש ּפני המכּסה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָההדרֹוקן

ּבּלילה: ְִֶַָָקרי

„BÚהּדר זה על eÈ‰zירצה ÌÈL„˜לׁשֹון ְִֶֶֶֶַַ¿ƒƒ¿ְ

ּכי זֹו, למצוה הפסק אין ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶָָעתיד

ּבגדר יׁשנֹו עדין יּכנס אׁשר מהּקדּׁשה ׁשער ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכל

ׁשעּור אין ּכי מּמּנּו, למעלה אחר ׁשער ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהכנסת

לּטל הרֹוצה לכל המזּמנת הּקדּׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻלהדרגֹות

זֹו הּנביאים מּמדרגֹות ּולמד וצא הּׁשם. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַאת

ואּולי ּגּביהן, על עֹולה ּומׁשה מּזֹו, ְְְִֵֶֶֶַַַַָלמעלה

והּוא מּמׁשה, ּגדֹולה הדרגה להיֹות ְְְְִִֶֶַָָָָׁשּיכֹול

עטרֹות, ּבעטרי המעּטר מׁשיחנּו מלּכנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֻמדרגת

מּפסּוק י"א)ּכּמּובן ה'(יׁשעיה רּוח עליו ונחה ְְְִַַַָָָָָָָ

רז"ל ּולדברי פ"ב)וגֹו', דב"ר פי"ט, ּכי(במד"ר ְְְִִֵַַ

ּוכמֹו העתיד, הּגֹואל הּוא ׁשהיה ְִֵֶֶֶַָָָמׁשה

אם ּבמקֹומן, ּדברים ׁשל ּבפרּוׁשן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָׁשהארכנּו

לזה הּקדּׁשה. להדרגֹות ּוגבּול ׁשעּור אין ְְְְִֵֵֶַַָָָֻּכן

ותמידeÈ‰zאמר הפסק לּה אין זֹו מצוה ּכי ַָƒ¿ְְְִִִֵֵֶָָָ

ונתן קדֹוׁשים. להיֹות זֹו מצוה ּבגדר ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָיׁשנה

לדבריו ‡ÌÎÈ‰Ïטעם '‰ È�‡ LB„˜ Èkׁשאין ְִַַָָƒ»¬ƒ¡…≈∆ֵֶ

ּבבניו ה' וחפץ ,יתּבר קדּׁשתֹו אל ְְְְִִֵֶַָָָָָֻׁשעּור

הּקדּׁשה, ּבהפלגת לקֹונם להּדמֹות ְְְְְְִִַַַָָָָָֻידידיו

ּתבֹוא אׁשר ההדרגֹות ּבדעּת ּדּון ְְְְֲֵֶַַַַָָָּומעּתה

ֶָּבהם:

„BÚהּטעם ּבנתינת ˜„LBירצה Èkּפרּוׁש וגֹו' ְְִִִֶַַַַƒ»ְֵ

צריכין יתּבר קדּׁשתֹו ּגדּלת ער ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻֻּולפי

עצמנּו מכינים ׁשאנּו לצד ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלהתקּדׁש

לׁשער צריכין ראׁשינּו על ׁשכינה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלהׁשראת

לּדבר, הּמּוכן לעׂשֹות ּכדי יתּבר קדּׁשתֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּגדל

למאכסן הדיֹוט, ּבביתֹו המאכסן ּדֹומה אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַּכי

ו וגדֹול ּבנֹוׂשר וחמר וקל ,מל וחמר קל ְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

וכּו' וחמר וקל הּמלכים, מל וחמר קל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

מה ׁשּכל הּמלּוכה, לֹו אׁשר העֹולם ְֲֶֶֶֶַַָָָָמל

ׁשעּור אין ּכי עׂשה ּבקּום יׁשנֹו עדין ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַּׁשּיעׂשה

אמר ולזה עׂשֹות, להצרי ‡�Èּדי LB„˜ Èk ְְְֲִֶַַַָָƒ»¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ מצּוה‰' אני קדּׁשתי ּולער ּפרּוׁש ¡…≈∆ְְְֲִִֵֵֶֶַָֻ

הּמּׂשג: יכלת ּבכל עצמכם ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֻׁשּתכינּו

‡ˆÓ˙Âז"ל קי"ב:)ׁשאמרּו הראׁשֹונים(ׁשּבת אם ¿ƒ¿»ְִִִֶַָָָ

אנׁשים הראׁשֹונים ואם וכּו' ְְְְֲִִִִִַָָָּכמלאכים

עשֹות אדם צרי ּכּמה לדעת הראת ְְֲִֵַַַָָָָָָָוכּו',

מׁשּתּדלים היּו ּכּמה ּולמד וצא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָּבהתקּדׁשּותֹו,

אלעזר רּבי מּמעׂשה הראׁשֹונים, ה' ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעבֹודת

עזריה נ"ד)ּבן ּברצּועה(ׁשם ׁשכנּתֹו ּפרת ׁשּיצתה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ּכפי ּכי הגם חכמים ּברצֹון ׁשּלא קרניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּבין

ּבירּוׁשלמי ואמרּו מּותר, היה פ"ה)ּדעּתֹו (ׁשּבת ְְְְִִַַַָָָָָ

ולזה ההּוא, הּדבר על ּבתענּיֹות ׁשּניו ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֻׁשהׁשחרּו

ּבאֹומרֹו הּצּוּוי,ac¯ּכּון הפלגת לצד קׁשי לׁשֹון ְְִֵ«≈ְְְִִַַַַָ

אמר הּמּׂשג ּבחינת ואמרz¯Ó‡Âּולצד ,Ïk Ï‡ ְְִַַַַָָֻ¿»«¿ְַָָ∆»

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Úמצוה ׁשאין אדם יאמר לבל ¬«¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

הּכתּוב ּדּבר ולא יׂשראל איׁש לכל הּגדֹולה ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹזֹו

אמר לזה סגּלה, ליחידי Ú„˙אּלא Ïk Ï‡'וגֹו ְִִֵֶֶַָָָָֻ∆»¬«ְ

ז"ל מאמרם והּוא זֹו, מצוה ּבגדר יׁשנם ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּכּלם

פ"ה) ּתׁשּובה הלכֹות רמּב"ם אדם(תדב"א, יכֹול ְְְִַָָָָָ

רּבנּו: ּכמׁשה עצמֹו ְְֲֵֶַַַלעׂשֹות

„BÚירצהeÈ‰z ÌÈL„˜הּנקראים ּכּמלאכים ְִֶ¿ƒƒ¿ְְִִִַַַָָ

ּכּכתּוב ח')קדֹוׁשים, אחד(ּדניאל וּיאמר ְִִֵֶֶַַָָָֹ

אֹומרֹו ּדר על והּוא פ"ב)קדֹוׁש, אני(ּתהּלים ְְְֲִִִֶֶַָ
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עליה אחרים רׁשּות אּׁשה אבל e‡¯Èz.לעׂשֹות, ÂÈ·‡Â Bn‡∑ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְֲֲֲִִֵֶַָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּפני מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבדברים e¯ÓLz.ׁשּמׁשּדלּתֹו È˙˙aLŒ˙‡Â∑מֹורא על ׁשהזהרּתי אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת סמ ְְְִִֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
הּמצוֹות ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם ‡ÌÎÈ‰Ï.אב, '‰ È�‡∑(ה אּתה(יבמות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ¬ƒ¡…≈∆ַָ

ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים לו)ואבי קידושין לב. ולא(ב"מ ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? איזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומֹוציא מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, החיים.ידּבר אור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולצדאמרּת ּכלכם, עליֹון ּובני אּתם אלהים י ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

יׂשראל ּבני ּבתֹו ׁשכינתֹו הׁשרה ְְְְְִִִֵֵֶָָָׁשהקב"ה

וצא הּמלאכים, ּבמקֹום ׁשּלֹו ּפלטין ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָועׂשאם

הּזהר ּבספר ּׁשאמרּו מה ק"מ:)ּולמד על(ח"ב ְְְֵֶֶַַַַַָֹ

ּכּמה ּבּתחּתֹונים ׁשכינתֹו הקב"ה ׁשהׁשרה ְְְְִִִֶַַַָָָָזמן

ּבאכלּוסי ה' ׁשּבחר על עליֹון ּבני הרּגׁשת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיתה

ה' צּוה ולזה הּמלאכים, מאכלּוסי יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׂשראל

ולהם מלאכיו הּנה ׁשהן הּמבחרים אכלּוסיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאת

להיֹות זה ּבגדר ּוכׁשּנכנסּתם קדֹוׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָיּקרא

להיֹות צריכין הּמלאכים ּבמקֹום ְְְְְִִִִִַַַָֻאכלּוסי

אכלּוסת ּבמקֹום ׁשּנכנסּו זה ּפרט ורמז ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֻקדֹוׁשים.

ּבאֹומרֹו ‡ÌÎÈ‰Ïהּמלאכים '‰: ְְְִַַָ¡…≈∆

זֹואיׁשג) מצוה סמיכּות טעם וגֹו'. אּמֹו ְְְִִִִַַָ

גדר ּכן ּגם לרמז נתּכּון קדֹוׁשים. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹלמצות

ז"ל מאמרם ּדר על והּוא ל"ו:)לעריֹות, (סֹוטה ְֲֲֶֶַַַָָָָ

אביר מידי ידיו זרעי וּיפּזּו ּבּפסּוק ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּדרׁשּו

ליֹוסף ּפֹוטיפר אׁשת ּכׁשּתקפּתֹו ּכי וגֹו' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹיעקב

לֹו ואמר אביו ּדיקן לֹו נזּדּמנה יצרֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָֹּותקפֹו

אנׁשי מּׁשם וׁשמעּתי וגֹו', זרעי וּיפּזּו מּיד ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹוכּו'

פ"ב)אמת הּיׁשר ּכח(קב ּתגּביר האב ּדיקן ּכי ְְֱִִֶַַַַַַָָָֹֹ

והּוא הּתעּוב אל מּבֹוא ותמנעהּו ּבּבן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻהּקדּׁשה

העריֹות למצות סמּו e‡¯Èzאֹומרֹו ÂÈ·‡Â Bn‡, ְְְֲִַָָָƒ¿»ƒƒ»

יֹולדיו עיניו ּבין יצּיר יצרֹו ׁשּתקפֹו מי ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָולזה

נפׁש: למׁשיב לֹו ְְְִִֵֶֶֶויהיה

Ìbּכבֹוד יבּזה הּמזּמתּה ּבעׂשֹותֹו ּכי ירמז «ְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

העריֹות למצות סמּו האל יצו ולזה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָאביו,

ׁשאם למדּת הא ואב, אם ׁשל מֹוראֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָמצות

ׁשּגרם ואב אם מֹורא מצות ּבּטל עריֹות ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּגּלה

ּולדר וכּו', ילד ׁשּזֹו ארּור ׁשּיאמרּו זלזּול ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹלהם

החרּפה נֹוטלת ׁשהיא לצד לאב האם הקּדים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

אֹומרֹו ּדר על י')ּביֹותר, ּכסיל(מׁשלי ּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

ּגם נכֹון טעם הרוחנּו זה ּולדר אּמֹו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָּתּוגת

e¯ÓLzּבּסמיכּות È˙˙aL ˙‡Âּדר על והּוא , ְִַ¿∆«¿…«ƒ¿…ְֶֶַ

ּבּזהר ז"ל ש"א)אֹומרֹו ח"ג רע"ז ז'(ח"ב ּכי ְִַַֹ

ואמרּו הּׁשבּוע, ימי ז' להם יתּכּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָצּדיקים

חדׁש ּתֹולדֹות)ּבזהר פ' הּוא(ריׁש ׁשּבת יֹום ּכי ְְִֵַַָָָֹ

ולזה הּׁשלֹום, סֹוד והּוא הּצּדיק, יֹוסף ְְְִֵֶֶֶַַַָָּכנגד

הּפֹורס מברכין ואנּו ׁשלֹום ׁשּבת אֹומרים ְְְְִִֵַַָָָָָאנּו

ויֹוסף הּכל יסֹוד ּבחינת והיא ׁשלֹום, ְְְְִִֵַַַָֹֻסּכת

מּגׁשת קדׁש ּברית אֹות ׁשמר אׁשר צדקתֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹלצד

ּׁשאמר מה והּוא זֹו, ּבחינה ירׁש הּטמאה ְְְִֶֶַַַַָָָָֻאל

È˙˙aLּכאן ˙‡Âעצמֹו ׁשמירת א' ׁשּבתֹות ב' ָ¿∆«¿…«ְְִַַַָ

ׁשּבת ׁשמירת וא' קדׁש, ּברית אֹות ְְְְִִִֵֶַַַָֹמּלטּמא

ׁשניהם נקראים ולזה אחת, ּבחינה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשניהם

אמר ּבׁשּבת י"ג)אֹותֹות, ל"א היא(ּתּׂשא אֹות ְִִַַָָָ

אמר ּובמילה וגֹו' י"א)ּביני י"ז לאֹות.(ל והיה ְְְְִִֵֵַָָָָ

ב' הם הּמעׂשים ּבער הּבחינֹות ב' ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַותדע

אחת ּבחינה הּוא מהם המסּובב ּבער ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאבל

והתקּׁשרּות הּתּקּון יסֹובב מהם אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָוהּׁשֹומר

אמר ולזה הּמצֹות, ּבב' È˙˙aLנפׁשֹו ˙‡Â: ְְְְִֶַַַָָ¿∆«¿…«

ÂÈ·‡Âׁשּבמקֹום אמר ּכהנים ּבתֹורת ּתיראּו. ¿»ƒְְֲִִֶַַָָָֹ

ּדכתיב לאם אב הּכתּוב הקּדים ְְִִִִֵֶַָָָָאחד

ּובמקֹום(יתרֹו) וגֹו', אּמ ואת אבי את ּכּבד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

ׁשקּולים ׁשּׁשניהם לֹומר וכו' אּמֹו הקּדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַאחר

ּגם לאם. קֹודם האב חכמים אמרּו ְֲֲִֵֵַָָָָָָאבל

רּבי ּדרׁש ל"א ּדף ּבקּדּוׁשין הּובאה ְְִִִַַַַַָָָָָּבּבריתא

והיה ׁשאמר מי לפני וידּוע ּגלּוי לׁשֹונֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוזה

הקּדים לפיכ וכּו' לאּמֹו מכּבד ׁשּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוגֹו'

מתירא ׁשהּבן וכּו' וידּוע וגלּוי וכּו' אב ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָּכבֹוד

וכּו' האם מֹורא ה' הקּדים לפיכ וכּו' ְְְְִִִִֵֵָָָָמאביו

ּכׁשּנׂשּכיל ּכי הּדרׁשֹות, לב' לי וקׁשה ְְְְְִִִֶֶַַָָע"כ.

יֹותר האב הּכתּוב החׁשיב הּכתּובים ּבב' ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבענין

ּבּפ לּכבֹודמהאם האב הסמי וגֹו' ּכּבד סּוק ְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

הסמי זה ּבפסּוק ּגם ,אבי את ּכּבד ְְְְִִִֵֶֶַַָָּבאֹומרֹו

ּובּדר ּתיראּו, ואביו ּבאֹומרֹו לּמֹורא ְְְִִֶֶַַָָָָָהאב

מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּדרׁשּו לרז"ל מצינּו ְְְְִֶֶַַַַָָָהּזה

זה מּדר יֹוצא ּדין היה לא אם אמת ְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹוהן

ׁשּכבר ּכדברנּו הּכתּוב לפרׁש יכֹול ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהייתי

ׁשּיהיה הגם הּכתּוב לפרׁש לנּו נתּונה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהרׁשּות

ׁשאין ּכל הראׁשֹונים מּדברי מׁשּנה אחר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּבסדר

יׁשּתּנה ּׁשּלפנינּו ּבּמה אבל מׁשּתּנה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין

ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ּכי האם, נתּגרׁשה אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּדין,

לאם האב הּמקראֹות ּבב' הקּדימה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשהּתֹורה

אֹומרת ואּמֹו מים הׁשקיני אביו יאמר ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹאם

ּולדברי לאם, אביו להקּדים צרי מים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָהׁשקיני

ׁשהּוא לצד אּלא ׁשוים ׁשהם ׁשאמרּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָרּבֹותינּו

ׁשאין נתּגרׁשה אם אביו ּבכבֹוד חּיבין ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָואּמֹו

לאּמֹו. יקּדים רצה לאביו יקּדים רצה זה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָטעם

אלמנה ּבן ּבׁשאלת ּבקּדּוׁשין ׁשם אמרּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכן

לׁשֹונם וזה יהֹוׁשע, ורּבי אליעזר רּבי את ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֻאחת

ּבּספל מים להם הּטל לֹו אמר מהּו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנתּגרׁשה

מּמׁש. הם ׁשקּולים ר"א לסברת הרי ע"כ. ְְְֲִִֵֵַַָָוכּו'

ּבתֹורת ׁשם ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה לפי ּכי ְְְְִִֶַַַָָואּולי

איׁש אּלא לי אין איׁש לׁשֹונם וזה ְְֲִִִִֵֶֶָָֹּכהנים

לּמה ּכן אם ּתיראּו לֹומר ּתלמּוד מּנין ְִִִִִֵַַַָָָָאּׁשה

אין אּׁשה ּבידֹו סּפק ׁשהאיׁש מּפני איׁש ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנאמר

ּבריתא לדברי הּנה ע"כ, לעׂשֹות ּבידּה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָסּפק

אמר הּכבֹוד ּבענין אּׁשה למעט איׁש נאמר ְְְֱֱִִִֵֶַַַַָָֹזֹו

וגֹו', אּמֹו איׁש נאמר הּכבֹוד ׁשּלענין ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָמעּתה

אינֹו אםּובאם להקּדמת יׁשנּה זה ּוכפי ענין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּדתֹורת ּבריתא ליּׁשב זה וכל הּכבֹוד, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבבחינת

ׁשהקּדים ׁשּדרׁש רּבי לדרׁשת אבל ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּכהנים.

עדין וכּו' הּמֹורא ּבבחינת לאם אב ְְְֲִִִֵַַַַָָָהּכתּוב

אּגדה ּדר אּלא זה ׁשאין ּכיון ואּולי ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשה.

ׁשהרי ּתּדרׁש, הּדרׁשה ּדין, מּזה יֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָואין

לֹו ׁשהיה לאב אם הּכתּוב הקּדים סֹוף ְְִִֵֶַָָָָסֹוף

ׁשהכרח והגם ואּמֹו, אביו יירא איׁש ְְֲִִִִֶַַַַָָֻלֹומר

למעט איׁש לֹומר זה ּבסדר לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָהּכתּוב

לרּבֹות ּתיראּו ולֹומר הּכבֹוד מחּיּוב ְְִִִֵַַַָָָאּׁשה

הרי סֹוף סֹוף כן ּפי על אף הּמֹורא, ְֲִִִֵֵַַַַָּבבחינת

ּברמז נתלית והאּגדה לאב קדם האם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹסּדר

ׁשהּוא :ּכל ֶָ

„BÚלהם נראה לא הּתּנאים ּכי לֹומר ְְִִִִֶֶֶַַַָָֹנראה

זכרֹון הּכתּוב ׁשהסמי ׁשּלצד ְְְִִִֶֶַַַָלֹומר

ׁשהּכתּוב מּטעם מהאם, ּגדֹול יהיה לאב ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹורא

וגֹו' איׁש זה ּבסדר לדּבר ּבמעׂשיו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֻהכרח

וכיון ּבנׁשים, ורּבּוי מעּוט ׁשּנדרׁש ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּתיראּו

הּוא ּבּפסּוק ׁשהּקֹודם מלא ּבפה נאמר ְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכן

לּה להסמי לא לבּסֹוף ּתיראּו ואמר ְְְְִִִַַַָָָָֹהראׁשֹון,

אּלא מהאם יֹותר ּבמעלה ׁשּיהיה ּכדי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאב

הֹורים: ּבמֹורא האּׁשה חּיּוב רּבּוי מּמּנה ְְִִִִִִֶָָָָלדרׁש

„BÚוגמר יחיד לׁשֹון ׁשאמר טעם לֹומר ְְְִִֶֶַַַַַָָָנראה

ּכׁשהּבן ּכי לֹומר נתּכּון רּבים, לׁשֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹאמר

ירא יהיה ׁשּבנֹו ּכן ּגם ּגֹורם מאביו ירא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיהיה

ּבדברנּו ּׁשּקדם למה אימא אּבעית ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמּנּו,

אחרים ג')ּבמקֹומֹות מ"ט הּקדּׁשה(ויחי ׁשרׁשי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

ּבהם ּכּיֹוצא יעׂשּו ּבּמֹוליד הּנמצאים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונגּדיהם

ּכׁשּיראה הּמּוסר מּדר אימא ואּבעית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּנֹולדים.

ּכלילת יפקע אביו ּבכבֹוד מזלזל ׁשאביו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּבן

וכּו' מאביו ירא ּוכׁשאדם מּמּנּו, ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמֹוראֹו

הּבן ּבנפׁש יׁשריׁשּו ּגם מּוסר, לֹוקח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָהּבן

מֹוראים, ב' מקּים ונמצא הּטֹוב, מפעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת

אֹומרֹו e‡¯Èzוהּוא „ÈÁÈ ÔBLÏ LÈ‡לׁשֹון ְְƒ¿»ƒƒ»ְ

אֹומרם וזה ב', יראים א' ּבמֹורא ּכי ְְְְִִִֵֶַָָרּבים,

פ"ד) מצוה:(אבֹות ּגֹוררת מצוה ְְִִֶֶָָָ

B‡ר"מ סימן הּטּור ּׁשּפסק מה ּדר על ִֶֶֶַַַַַָָֹיאמר

אינֹו רׁשע ׁשהּוא ּכיון לי ונראה לׁשֹונֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָוזה

ּכדאמרינן ּבכבֹודֹו צ"ד:)חּיב הּניח(ב"ק ּגּבי ְְְִִִִִֵַַַָָָ

ּכבֹוד מּׁשּום להחזיר חּיבין ּגזּולה ּפרה ְְְֲִִִֶַַָָָָָלהם

מעׂשה עֹוׂשה לאו והלא ּבּׁש"ס ּופרי ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹאביהם,

ּכׁשעׂשה ּומׁשני ּבכבֹודֹו, חּיבין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָעּמ

ּתׁשּוב עׂשה ׁשּלא ּכל אלמא איןּתׁשּובה, ה ְְְֵֶַָָָָָָֹ

להחזיקֹו ׁשאין הרב סֹובר עכ"ל, ּבכבֹודֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָחּיבין

ּדוקא. ׁשעׂשה ּכׁשראינּוהּו אּלא ּתׁשּובה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָּבעׂשה

הּכתּוב מאמר ÂÈ·‡Âוהּוא Bn‡ LÈ‡ּפרּוׁש ְֲַַַָƒƒ¿»ƒֵ

ואם אב ּכמנהג ואביו אּמֹו עם ׁשּמתנהג ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאיׁש

אביו ּבכבֹוד ׁשּמזלזל מי אבל ּתיראּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלזה

חֹוזרת ואביו אּמֹו ותבת מּמֹורא. ּפטּור ְְְִִִִֵֶֶַָָָואמֹו
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להּגיד לתיראּו ּכן ּגם ונמׁשכת הּמֹוליד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאיׁש

מה לפי וגם והבן. ּתיראּו מצות ּבאה מי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָעל

ּדברי והעמדנּו ּתאר ּפרי ּבחּבּורי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹּׁשּכתבּתי

ּבחזר מחזק הסתם ׁשּמן ׁשּכתב ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻרמּב"ם

ּבּׂש"ס ׁשאמרּו מההיא והֹוכחתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה,

מ"ט) מקּדׁשת(קּדּוׁשין אּת הרי לאּׁשה ּבאֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻ

ׁשאנּו וכּו' ּגמּור צּדיק ׁשאני מנת על ְְֲִִִֶֶַַָָָלי

ראינּוהּו ׁשּלא הגם ּתׁשּובה עׂשה ְְְֲִִֶַָָָֹאֹומרים

מהּניח ׁשהביא הּטּור ראית ודחינּו וכּו', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ההּוא ׁשאני ּכי ּגזּולה, ּפרה אביהם ְֲִִִֶֶַַָָָָלהם

ׁשהרי ּבתׁשּובה חזר ׁשּלא מֹוכיחים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמעׂשיו

אחרי ּכי אף חּיה עֹומדת חּטאתֹו לפרת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹודּנה

הּסתם מן ּכזֹו הֹוכחה ׁשאין ּכל אבל ְֲִֵֶַָָָָָָמֹותֹו,

ּדברנּו יעמדּו זה לפי ּגם ׁשחזר, ּבחזקת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיעמד

ואין מכּבד ׁשאינֹו וּדאי רֹואים ׁשאנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבזמן

ּפרה להּניח וכּדֹומה לתׁשּובה, לחּוׁש ְְְִִֶַַַָָָָָמקֹום

מּבניו ּומֹוראֹו ּכבֹודֹו ּפקע ּכזה איׁש ְְִִֶַָָָָָָּגזּולה,

עׂשה: ֲֶַָָּכאׁשר

„BÚעבּדא ּבההיא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶַַָָֻירצה

מּׁשּום וׁשמּתיה וׁשמע וכּו' ּגברא ְְְְְְִֵַַַַָָּדההּוא

הּכתּוב מאמר והּוא מכׁשֹול, ּתּתן לא עּור ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹלפני

¯ÌÈaּכאן ÔBLÏ e‡¯Èzאּלא צּוה ׁשּלא הגם ָƒ»¿«ƒֲִֶֶַָָֹ

הּמצוה כן ּפי על אף איׁש ּדכתיב ְְְִִִִִֵֶַַַָָלאחד

יגרם לבל הּמתירא ועל הּירא על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמּטלת

לּכׁשל: יסֹובבהּו ׁשּלא יירא, ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻלמצּוה

˙‡Âאמרּו רז"ל וגֹו'. ּתׁשמרּו (ב"מׁשּבתתי ¿∆ְְְְִַַַַָֹֹ

חּללל"ב:) אביו לֹו אמר ׁשאם ִִִִֵֶַַַָָמּנין

אּמֹו איׁש ּדכתיב לֹו יׁשמע ׁשּלא וכּו' ְְְִִִִִֶַַָֹׁשּבת

ואבי ׁשאּתה ה' אני וגֹו' ׁשּבתתי ואת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹוגֹו'

לט הּנה ע"כ. ּבכבֹודי ואביחּיבין אּתה עם ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

ּכּמׁשּפט ּכי מּובן ה' אני מאֹומרֹו ׁשּדרׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַָָָוכּו'

ׁשאינם הגם הּתֹורה מצֹות ּבכל יהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּזה

ולּטמא אבדה הׁשבת ּכגֹון ּכׁשּבת ְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָחמּורים

מצות אּלא הסמי לא לּמה ּכן, אם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹלמתים,

להסמי לֹו ׁשהיה חמּורה ׁשהיא מצוהׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

לנתינת צרי היה לא ּבזה ּגם קּלה, ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאחרת

קּלֹות. מצֹות ׁשאר מּמּנה להביא ה' אני ְְְֲִִִִֶַַַָָָטעם

ה' ּבפרק רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָויתּבאר

ואּמֹו אביו היּו לׁשֹונֹו וזה ממרים ְְְְְִִִִֵֶַָָמהלכֹות

וכּו' להּכֹותם לֹו אסּור וכּו' ּגמּורים ְְְְְִִַָָָרׁשעים

להּכֹותם ּדוקא ּכי האחרֹונים ּכל ודּיקּו ְְְְֲִִִַַַָָָָע"כ.

ּבֹו. חּיב אינֹו ּומֹוראם ּכבֹודם אבל ְֲֵַָָָָָָאסּור

ּדברי ּביּׁשּוב ּדעה יֹורה על ּבחּבּורי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָוהעליתי

מהלכֹות ז' ּבפרק ּׁשּכתב מה עם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָרמּב"ם

אּלא ּכן ּכתב לא ּכי לכּבדם, ׁשחּיב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹממרים

ּבאקראי, לתאבֹון עברֹות קצת ׁשעבר ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבמי

ולזה ּגמּור, ּברׁשע ׁשהחזק ּבמי מדּבר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻוכאן

הסּפיק ולא ּגמּורים רׁשעים ּבלׁשֹונֹו ְְְְְְִִִִִִֵָֹּדקּדק

ּגמּורים ׁשרׁשעים אני וסֹובר רׁשעים. ְְְְֲִִִִֵֶַָָלֹומר

לידם הּבאֹות העברֹות ּכל על עֹוברים ְְֲִֵֵַַָָָָָהם

ּולכּבדם. מהם לירא הּבן על חּיּוב אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאּלּו

ּכאן הּכתּוב מאמר ÂÈ·‡Âוהּוא Bn‡ LÈ‡ ְֲַַַָָƒƒ¿»ƒ

e‡¯Èzהּדבר הּוא e¯ÓLzּותנאי È˙˙aL ˙‡Â ƒ»ְַַָָ¿∆«¿…«ƒ¿…

האבֹות ׁשאם מינה ודּוק ּובנים, אבֹות ְְִִִֵֶֶָָָָֻּכּלכם

מֹוראם מצות ּפקע הרי ה' ׁשּבתֹות יׁשמרּו ְְְְֲִִֵַַַָָָֹלא

ּכּלּה הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשּבת ׁשקּול (שמו"רּכי ְִֶֶַַָָָָָֻ

י"ב) ּגמּור:פכ"ה רׁשע ְְִָָָָונקרא

„BÚּבהעיר רמז ּבדר הּכתּוב ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָיתּפרׁש

אמר לּמה ולאÈ˙˙aLעֹוד רּבים לׁשֹון ַָָָ«¿…«ְְִַֹ

ורז"ל הּתֹורה. ּבכל הרגיל ּכדר יחיד ְְְְִִֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

ס"ט:)אמרּו אחת(ׁשּבת ׁשמירה לּתן ּבא ְְִִֵַַַָָָָ

עׂש ׁשאם ּבזה והּכּונה הרּבה, הלׁשּבתֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבת ּבהעלם הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָמלאכֹות

ּדר על ונראה אחת. חּטאת אּלא חּיב ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאינֹו

הּזהר ּבספר ּׁשאמרּו ה':)מה ׁשּבתתי(כ"א ּכי ְְְִֵֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּבתא ּדא לׁשֹונֹו וזה ּוליֹום, ללילה ְְְְְְְִֶַַָָָֹירמז

ּולצד יתקּדׁש, ּכּיֹום לילה ּכי ׁשּבתא ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּומעלי

יֹום לקדּׁשת ׁשוה אינּה לילה קדּׁשת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשּבחינת

אליו הּמתיחס אֹור ּבחינת הּוא הּלילה ְְְִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּבחינת הּוא והּיֹום ׁשמֹור, ּבחינת והּוא ְְְְִִַַַַָָּכּלה

הּמׁשּפיע חתן ּבחינת אליו הּמתיחס עליֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹור

יתיחס ולזה חן, ליֹודעי ּכּידּוע הּלילה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּבאֹור

ּבּזהר אמר ולזה זכֹור, פ"ח)אליו ּכי(ח"ב ְִֵֶַַַָָָָֹ

קּדיׁשין ּתּפּוחין חקל סעּדת היא לילה ְְְֲִִִִַַַַַַָֻֻסעּדת

אב קּדיׁשא עּתיקא סעּדת היא יֹום ְְִִִַַַַָָָֻֻּוסעּדת

חז"ל ּבלׁשֹון הּיֹום קּדּוׁש יּקרא ולזה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהרחמים,

ק"ו.) ראיתי(ּפסחים ּגם וׁשמעּתי רּבא. קּדּוׁשא ְְְִִִִִַַַָָָָָ

ז"ל)ּכתּוב האר"י שו"ע ׁשּבימי(ּבסֹוף מעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַָָ

ּכי ּבראיֹות וכתב אחד טֹועה עמד ְְִִֶֶַַָָָָראב"ע

הּלילה ּכ ואחר הּיֹום ּבֹו יקּדים ׁשּבת ְְְִַַַַַַַָָָיֹום

וסתר נס ידי על להרב הּדבר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָונתּגּלה

ספרֹו מעל ּדרׁשֹו וכּו', ׁשּבת)מֹועצֹותיו ,(אּגרת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ואמר הּכתּוב ּדּבר זֹו טֹועה ּדעת ‡LÈּוכנגד ְְִֵֶֶַַַַָָָƒ

e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡והׁשוה לאב אם הקּדים ƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵָָ

ואמר הּׁשּבת מצות זֹו È˙˙aLלמצוה ˙‡Â ְְְְִִַַַַָָָ¿∆«¿…«

יקּדים ּבהם ׁשּגם לֹומר וכּו' ויֹום לילה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשהם

ׁשהּוא האב לבחינת לילה ׁשהיא האם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת

מעלי ׁשּבתֹות סדר ּכן הֹורים ׁשּכסדר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיֹום,

הּנזּכרת: הּטֹועים ּכדעת ולא וׁשּבתא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּבתא

מחׁשבתאלד) לאסר ּפנּיה, לׁשֹון אֹומרֹו ּתפנּו. ְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹ

לחׁשב ּבדעּתֹו ּפֹונה יהיה ׁשּלא זרה, ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודה

ּבחינת ּכי ּדע אמת ּדבר על ּולהׂשּכיל ְְְְְֱִִִֶַַַַַָּבּה.

אחֹורים, ּבחינת לּה ּתתיחס אחרים ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַָֹאלהים

לצד אֹותם ּפֹונים הם ּבּה חֹוׁשב ְְִֵֵֶַָָָָָּוכׁשהאדם

יבין: והּמׂשּכיל ְְִִִַַָָּפנים,

.ÌÏÈÏ‡‰ׁשּבחינת לצד רּבים, לׁשֹון אמר »¡ƒƒְְְִִֶַַַַָ

חלק ואין הּפרּוד ּבחינת היא ְְִִֵֵֵֶַַַָהרע

הּכתּוב ּכׁשּיזּכיר ולזה לאחד, ׁשּיהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּה

רּבים: ּבכּנּוי יזּכירם אחרים ְְֱֲִִִִִֵַַָֹאלהים

È‰Ï‡Âּבדר צּוה והלא וקׁשה וגֹו'. מּסכה ≈…≈ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

לפנֹות ׁשּלא האלילים ּכל על ְְֱִִִֶַָָָֹּכלל

עֹוד זה, על ּולצּוֹות לחזר ּצר ּומה ְֲֶֶֶַַַַָֹֹלהם,
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(ã)íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑חׁשּוב(ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑אלילים ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְֱִִִָָ
אלהּות לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם ˙.הם, ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ג)ּתאמר: כ ולא(שמות ׁשּל לא – "ל יהיה "לא : ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
אחרים החיים.ׁשל אור ֲִֵֶ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑,הּזה הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה זמן להם לקּבע טז)ׁשאם ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :.e‰ÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿…¿∆ƒ¿»À

עליכם ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלת
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לׁשחט .ׁשּיתּכּון ְְִִֵֶַֹ
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ÂÚ¯Ï‡ה ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להּגיד לתיראּו ּכן ּגם ונמׁשכת הּמֹוליד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאיׁש

מה לפי וגם והבן. ּתיראּו מצות ּבאה מי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָעל

ּדברי והעמדנּו ּתאר ּפרי ּבחּבּורי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹּׁשּכתבּתי

ּבחזר מחזק הסתם ׁשּמן ׁשּכתב ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻרמּב"ם

ּבּׂש"ס ׁשאמרּו מההיא והֹוכחתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה,

מ"ט) מקּדׁשת(קּדּוׁשין אּת הרי לאּׁשה ּבאֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻ

ׁשאנּו וכּו' ּגמּור צּדיק ׁשאני מנת על ְְֲִִִֶֶַַָָָלי

ראינּוהּו ׁשּלא הגם ּתׁשּובה עׂשה ְְְֲִִֶַָָָֹאֹומרים

מהּניח ׁשהביא הּטּור ראית ודחינּו וכּו', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ההּוא ׁשאני ּכי ּגזּולה, ּפרה אביהם ְֲִִִֶֶַַָָָָלהם

ׁשהרי ּבתׁשּובה חזר ׁשּלא מֹוכיחים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמעׂשיו

אחרי ּכי אף חּיה עֹומדת חּטאתֹו לפרת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹודּנה

הּסתם מן ּכזֹו הֹוכחה ׁשאין ּכל אבל ְֲִֵֶַָָָָָָמֹותֹו,

ּדברנּו יעמדּו זה לפי ּגם ׁשחזר, ּבחזקת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיעמד

ואין מכּבד ׁשאינֹו וּדאי רֹואים ׁשאנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבזמן

ּפרה להּניח וכּדֹומה לתׁשּובה, לחּוׁש ְְְִִֶַַַָָָָָמקֹום

מּבניו ּומֹוראֹו ּכבֹודֹו ּפקע ּכזה איׁש ְְִִֶַָָָָָָּגזּולה,

עׂשה: ֲֶַָָּכאׁשר

„BÚעבּדא ּבההיא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶַַָָֻירצה

מּׁשּום וׁשמּתיה וׁשמע וכּו' ּגברא ְְְְְְִֵַַַַָָּדההּוא

הּכתּוב מאמר והּוא מכׁשֹול, ּתּתן לא עּור ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹלפני

¯ÌÈaּכאן ÔBLÏ e‡¯Èzאּלא צּוה ׁשּלא הגם ָƒ»¿«ƒֲִֶֶַָָֹ

הּמצוה כן ּפי על אף איׁש ּדכתיב ְְְִִִִִֵֶַַַָָלאחד

יגרם לבל הּמתירא ועל הּירא על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמּטלת

לּכׁשל: יסֹובבהּו ׁשּלא יירא, ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻלמצּוה

˙‡Âאמרּו רז"ל וגֹו'. ּתׁשמרּו (ב"מׁשּבתתי ¿∆ְְְְִַַַַָֹֹ

חּללל"ב:) אביו לֹו אמר ׁשאם ִִִִֵֶַַַָָמּנין

אּמֹו איׁש ּדכתיב לֹו יׁשמע ׁשּלא וכּו' ְְְִִִִִֶַַָֹׁשּבת

ואבי ׁשאּתה ה' אני וגֹו' ׁשּבתתי ואת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹוגֹו'

לט הּנה ע"כ. ּבכבֹודי ואביחּיבין אּתה עם ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

ּכּמׁשּפט ּכי מּובן ה' אני מאֹומרֹו ׁשּדרׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַָָָוכּו'

ׁשאינם הגם הּתֹורה מצֹות ּבכל יהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּזה

ולּטמא אבדה הׁשבת ּכגֹון ּכׁשּבת ְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָחמּורים

מצות אּלא הסמי לא לּמה ּכן, אם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹלמתים,

להסמי לֹו ׁשהיה חמּורה ׁשהיא מצוהׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

לנתינת צרי היה לא ּבזה ּגם קּלה, ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאחרת

קּלֹות. מצֹות ׁשאר מּמּנה להביא ה' אני ְְְֲִִִִֶַַַָָָטעם

ה' ּבפרק רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָויתּבאר

ואּמֹו אביו היּו לׁשֹונֹו וזה ממרים ְְְְְִִִִֵֶַָָמהלכֹות

וכּו' להּכֹותם לֹו אסּור וכּו' ּגמּורים ְְְְְִִַָָָרׁשעים

להּכֹותם ּדוקא ּכי האחרֹונים ּכל ודּיקּו ְְְְֲִִִַַַָָָָע"כ.

ּבֹו. חּיב אינֹו ּומֹוראם ּכבֹודם אבל ְֲֵַָָָָָָאסּור

ּדברי ּביּׁשּוב ּדעה יֹורה על ּבחּבּורי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָוהעליתי

מהלכֹות ז' ּבפרק ּׁשּכתב מה עם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָרמּב"ם

אּלא ּכן ּכתב לא ּכי לכּבדם, ׁשחּיב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹממרים

ּבאקראי, לתאבֹון עברֹות קצת ׁשעבר ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבמי

ולזה ּגמּור, ּברׁשע ׁשהחזק ּבמי מדּבר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻוכאן

הסּפיק ולא ּגמּורים רׁשעים ּבלׁשֹונֹו ְְְְְְִִִִִִֵָֹּדקּדק

ּגמּורים ׁשרׁשעים אני וסֹובר רׁשעים. ְְְְֲִִִִֵֶַָָלֹומר

לידם הּבאֹות העברֹות ּכל על עֹוברים ְְֲִֵֵַַָָָָָהם

ּולכּבדם. מהם לירא הּבן על חּיּוב אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאּלּו

ּכאן הּכתּוב מאמר ÂÈ·‡Âוהּוא Bn‡ LÈ‡ ְֲַַַָָƒƒ¿»ƒ

e‡¯Èzהּדבר הּוא e¯ÓLzּותנאי È˙˙aL ˙‡Â ƒ»ְַַָָ¿∆«¿…«ƒ¿…

האבֹות ׁשאם מינה ודּוק ּובנים, אבֹות ְְִִִֵֶֶָָָָֻּכּלכם

מֹוראם מצות ּפקע הרי ה' ׁשּבתֹות יׁשמרּו ְְְְֲִִֵַַַָָָֹלא

ּכּלּה הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשּבת ׁשקּול (שמו"רּכי ְִֶֶַַָָָָָֻ

י"ב) ּגמּור:פכ"ה רׁשע ְְִָָָָונקרא

„BÚּבהעיר רמז ּבדר הּכתּוב ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָיתּפרׁש

אמר לּמה ולאÈ˙˙aLעֹוד רּבים לׁשֹון ַָָָ«¿…«ְְִַֹ

ורז"ל הּתֹורה. ּבכל הרגיל ּכדר יחיד ְְְְִִֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

ס"ט:)אמרּו אחת(ׁשּבת ׁשמירה לּתן ּבא ְְִִֵַַַָָָָ

עׂש ׁשאם ּבזה והּכּונה הרּבה, הלׁשּבתֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבת ּבהעלם הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָמלאכֹות

ּדר על ונראה אחת. חּטאת אּלא חּיב ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאינֹו

הּזהר ּבספר ּׁשאמרּו ה':)מה ׁשּבתתי(כ"א ּכי ְְְִֵֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּבתא ּדא לׁשֹונֹו וזה ּוליֹום, ללילה ְְְְְְְִֶַַָָָֹירמז

ּולצד יתקּדׁש, ּכּיֹום לילה ּכי ׁשּבתא ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּומעלי

יֹום לקדּׁשת ׁשוה אינּה לילה קדּׁשת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשּבחינת

אליו הּמתיחס אֹור ּבחינת הּוא הּלילה ְְְִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּבחינת הּוא והּיֹום ׁשמֹור, ּבחינת והּוא ְְְְִִַַַַָָּכּלה

הּמׁשּפיע חתן ּבחינת אליו הּמתיחס עליֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹור

יתיחס ולזה חן, ליֹודעי ּכּידּוע הּלילה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּבאֹור

ּבּזהר אמר ולזה זכֹור, פ"ח)אליו ּכי(ח"ב ְִֵֶַַַָָָָֹ

קּדיׁשין ּתּפּוחין חקל סעּדת היא לילה ְְְֲִִִִַַַַַַָֻֻסעּדת

אב קּדיׁשא עּתיקא סעּדת היא יֹום ְְִִִַַַַָָָֻֻּוסעּדת

חז"ל ּבלׁשֹון הּיֹום קּדּוׁש יּקרא ולזה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהרחמים,

ק"ו.) ראיתי(ּפסחים ּגם וׁשמעּתי רּבא. קּדּוׁשא ְְְִִִִִַַַָָָָָ

ז"ל)ּכתּוב האר"י שו"ע ׁשּבימי(ּבסֹוף מעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַָָ

ּכי ּבראיֹות וכתב אחד טֹועה עמד ְְִִֶֶַַָָָָראב"ע

הּלילה ּכ ואחר הּיֹום ּבֹו יקּדים ׁשּבת ְְְִַַַַַַַָָָיֹום

וסתר נס ידי על להרב הּדבר ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָונתּגּלה

ספרֹו מעל ּדרׁשֹו וכּו', ׁשּבת)מֹועצֹותיו ,(אּגרת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ואמר הּכתּוב ּדּבר זֹו טֹועה ּדעת ‡LÈּוכנגד ְְִֵֶֶַַַַָָָƒ

e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡והׁשוה לאב אם הקּדים ƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵָָ

ואמר הּׁשּבת מצות זֹו È˙˙aLלמצוה ˙‡Â ְְְְִִַַַַָָָ¿∆«¿…«

יקּדים ּבהם ׁשּגם לֹומר וכּו' ויֹום לילה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשהם

ׁשהּוא האב לבחינת לילה ׁשהיא האם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת

מעלי ׁשּבתֹות סדר ּכן הֹורים ׁשּכסדר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיֹום,

הּנזּכרת: הּטֹועים ּכדעת ולא וׁשּבתא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּבתא

מחׁשבתאלד) לאסר ּפנּיה, לׁשֹון אֹומרֹו ּתפנּו. ְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹ

לחׁשב ּבדעּתֹו ּפֹונה יהיה ׁשּלא זרה, ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודה

ּבחינת ּכי ּדע אמת ּדבר על ּולהׂשּכיל ְְְְְֱִִִֶַַַַַָּבּה.

אחֹורים, ּבחינת לּה ּתתיחס אחרים ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַָֹאלהים

לצד אֹותם ּפֹונים הם ּבּה חֹוׁשב ְְִֵֵֶַָָָָָּוכׁשהאדם

יבין: והּמׂשּכיל ְְִִִַַָָּפנים,

.ÌÏÈÏ‡‰ׁשּבחינת לצד רּבים, לׁשֹון אמר »¡ƒƒְְְִִֶַַַַָ

חלק ואין הּפרּוד ּבחינת היא ְְִִֵֵֵֶַַַָהרע

הּכתּוב ּכׁשּיזּכיר ולזה לאחד, ׁשּיהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּה

רּבים: ּבכּנּוי יזּכירם אחרים ְְֱֲִִִִִֵַַָֹאלהים

È‰Ï‡Âּבדר צּוה והלא וקׁשה וגֹו'. מּסכה ≈…≈ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

לפנֹות ׁשּלא האלילים ּכל על ְְֱִִִֶַָָָֹּכלל

עֹוד זה, על ּולצּוֹות לחזר ּצר ּומה ְֲֶֶֶַַַַָֹֹלהם,
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(å)éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
:óøOé Làä¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ):äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«
i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו אם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ

ז)נאמר לח(לעיל ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל על"ואם ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. ּוץ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹומר ּתלמּוד חּוץ(שם)אכילתֹו? ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש : ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו∑Ïebt.למקֹומֹו ד)מתעב, סה ּכליהם"(ישעיה ּפּגלים "ּומרק :. ְִƒְְְְִִֵֶַָֹֻ

(ç)äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
:äénòî àåää Lôpä©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר ׁשּכבר(זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשוה מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. החיים.מעטֹו אור ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(è)EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑אחת קצירה, ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, ח)אֹו פאה החיים.(ת"כ. אור ְֲִֵֶֶַָָָֹ

„·˙¯È‰Bו ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ�˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯e�a ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר ּׁשאמרּוÌÎÏלּמה למה ׁשּיכּון ואּולי . ַָָָ»∆ְְְְֵֶֶַַַָ

י"ח)ז"ל הגּון(ּתּקּונים מעׂשה אדם ּבעׂשֹות ּכי ֲֲִִִֶַַָָָ

האבר ה' ּפי ּובעֹוברֹו ׁשכינה, עליו ְְְְִִִֵֶָָָָָּתׁשרה

והּוא הּטמאה, רּוח עליו ׁשֹורה חטא ְְֶַַָָָָָָֻׁשּבֹו

אֹומרֹו ּכדר אלהיו ּובין ּבינֹו הּמבּדיל ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹמס

נ"ט) והּוא(יׁשעיה וגֹו', מבּדילים היּו עונתיכם ְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

ּכאן ÎqÓ‰מאמרֹו È‰Ï‡Âׁשהם אלהים ּפרּוׁש ֲַָָ≈…≈«≈»ֱִֵֵֶֹ

לא החּיים מּמקֹור אתכם מבּדילים ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹמסּכים

לעבֹודה ׁשהּפֹונה למדּת הא לכם, אֹותם ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָּתעׂשּו

ולזה קֹונֹו, ּובין ּבינֹו הּמבּדיל מס ּגֹורם ְְִֵֵֵֶַַָָָָָזרה

אמר ‡ÌÎÈ‰Ïּגמר '‰ È�‡הּוא מּמי לֹומר ֶַָֹ¬ƒ¡…≈∆ִִַ

הּלז: הּמס מּצד ְִִַַַָָָָנבּדל

„BÚּבאֹומרֹו ‡ÌÎÈ‰Ïיכּון '‰ È�‡ּבּמה ּכי ְְְֵַ¬ƒ¡…≈∆ִֶַ

עבֹודה ׁשל זה מאּסּור עצמֹו ְְֲִִֵֶֶֶַָֹּׁשּיׁשמר

אֹומרם ּדר על אלהיו, ה' ּבזה ה'.)זרה (חּלין ְֱִֶֶֶַָָָָָֹֻ

הּתֹורה ּבכל ּכמֹודה זרה ּבעבֹודה הּכֹופר ְְֲֵֶַַָָָָָָָּכל

ז"ל אֹומרם ּדר על יכּון רמז ּובדר ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻּכּלּה.

כ"ח.) וגֹו'(מגּלה יהֹוׁשפט ּפני לּולי ּבּפסּוק ְְְְִֵֵַָָָָ

רׁשע, אדם ּבפני להסּתּכל ׁשאסּור ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּכלל

ּכאן אֹומרֹו ˙eNÚוהּוא ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â ְְָ≈…≈«≈»…«¬

ÌÎÏמּסכה אלהי עצמכם ּתעׂשּו לא ּפי' »∆ְְֱֲֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבכם: להסּתּכל ְְִֵֶֶַָָׁשאסּור

יהיהונכרתהח) לּמה טעם לתת יׁש וגֹו'. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

לזמּנם חּוץ קדׁשים אֹוכל ּכהן ענׁש ְֳִִֵֵֶַָָָֹֹחמּור

ּוׁשקצים. ּוטרפה נבלה מאֹוכל יֹותר ּכרת ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָחּיּוב

ׁשאמרּו עצמֹו הּטעם מן ּכי קי"ד:)ּדע (ב"מ ְְִִֶַַַַַָ

מטּמאין עּכּו"ם ואין ּבאהל מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל

הּקדּׁשה ּבחינת הם ׁשּיׂשראל לצד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבאהל

הּקלּפֹות ּכל הּקדּׁשה מּמּנּו ּכׁשּמסּתּלקת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻולזה

הּטעם והּוא עליו. ּובאים יחד ְְְִִִַַַַַַָָָמתקּבצים

ׁשהּקדׁשים לצד ּכי ּׁשּלפנינּו, ּבּמה ְְְֳִִֵֶֶֶַַַַָָעצמֹו

ּכׁשעבר מּמּנּו, למעלה ׁשאין ּבמעלה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָיׁשנם

הּקדּׁשה מסּתּלקת ּבֹו ה' צּוה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֻזמן

נפׁש ּכֹורתת אׁשר ּגדֹולה טמאה עליו ְְְֲֶֶֶֶֶָָָָָֻוׁשֹורה

ׁשאר אכילת ּבטמאת ּכן ּׁשאין מה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻאֹוכלּתּה,

ׁשאין וכּו' ׁשקצים ּוטרפֹות ּכנבלֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶָאּסּורים

ּומתטהרת הּנפׁש, להכרית ההיא ּבּטמאה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּכח

ואֹומרֹו ˜„Lּבמלקֹות. ˙‡ Èkחּלל ה' ְְְְַƒ∆…∆ִֵ

ולדברינּו הּקדׁש ּבׂשר על ׁשּיקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנראה

אּולי טמאה, ּדבר האֹוכלת נפׁש על ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֻיקּפיד

מׁשלים הּוא הּבׂשר אכילת ידי ׁשעל לצד ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּכי

יׁש הּבׂשר ּכׁשאֹוכלים לזה הּׁשלמים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשה

נעׂשה ּׁשּכבר מה ׁשּגֹומר הּקדׁש חּלּול ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבזה

ּומחּלל טמא ּבׂשר והּוא זה, מעׂשה ידי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָעל

והחלבים, מהּדם ּבּקדׁש ּבא ּכבר אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

טמאה להׁשראת סּבה ּכן ּגם עלוזֹו ּגדֹולה ְְְְְִֵַַַַָָָָֻ

ותׁשאף ּתקּוה הרע ּבחינת ּכי ההּוא, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָהּבׂשר

לּקדּׁשה: וסרּו הּסבּו ְְְַַָָָָֻלמקֹום

ּבלׁשֹוןּובקצרכםט) לדּבר ׁשהתחיל טעם וגֹו'. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַֻ

יחיד ּבלׁשֹון אמר וגמר ˙lÎ‰רּבים ‡Ï, ְְִִִֶַַָָֹ…¿«∆

ּכי אֹומרים אׁשר טֹועים ּדעת לׁשלל ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹנתּכּון

על לּתן, לֹו אין לענּיים מסּפיק ּדבר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּכׁשאין

אֹומרֹו מ"ג)ּדר פ"ד ב' זה(מלכים אּתן מה ְְִֵֶֶֶֶָָ

יחיד ּבלׁשֹון ה' צּוה לזה וגֹו', מאה ְְְִִִִֵֵֶָָָָלפני

ּפאה, חֹובת עליו לבד אחד ׁשאפּלּו ְֲִֵֶֶַַַָָָָלֹומר

לכל היא מּועטת אחד אדם ׁשל ּפאה ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהגם

ּופרט לקט ּבמצות כן ּוכמֹו יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָענּיי

לׁשֹון אמר וטעםועֹוללֹות הּנזּכר. מּטעם יחיד ְְְְִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשרמז אּולי ּכרת, לענׁש זֹו מצוה ְְְִִֵֶֶַַָָָֹסמיכּות

מעּתה ּכרת ונתחּיב הזיד אם אדם יאמר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

לפניו יזּדּמן אׁשר מּכל עצמֹו לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹאין

אמר לזה ּכרת, נתחּיב ּכבר ּכי הרע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמעׂשה

ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·eעד ּכׁשּגרם ּפרוׁש ¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆ְֵֶַַָ

ּבסמּו האמּור ּכרת ׁשהּוא ארצֹו קציר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנקצר

¯ˆ˜Ï E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ïּבמעׂשים אֹותּה …¿«∆¿«»¿ƒ¿…ְֲִַָ

ּכל ּתּכרת ׁשּלא ּבזה והֹודיע אחרים. ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹרעים

ועדין זֹו, מצוה רמּוז ׁשּבֹו הענף אּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנפׁש

ּכל ּכי ּבׁשרׁשם, ּדבּוקים אחרים לראֹות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָיׁשנם

ּכל ּכנגד למעלה ׁשרׁשים לּה יׁש יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנפׁש

ואמר הּתֹורה. ˜ˆE¯Èמצֹות Ë˜ÏÂּפרּוׁש וגֹו', ְְִַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְֵ

לחטא, יֹוסיף לא עצמֹו החטא ּבענף ְְֲֲֲִִֵַַַַַֹֹאפּלּו

ּכי ז"ל האר"י הרב מאמר לדעת ל יׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָּכי

ּבֹו ׁשּתהיה ּבּמקֹום להׁשאיר הּקדּׁשה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻּבטבע

הּׁשארּות יׁש עדין ׁשּנכרת הגם ּכן ואם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָרׁשם,

עליו ׁשּצּוה והּוא ׁשם, ˜ˆE¯Èהּקציר Ë˜ÏÂ ְִִֶַָָָָָ¿∆∆¿ƒ¿

ËwÏ˙ ‡Ïׁשּבאמצעּות חפץ ה' ּכי ּפׁשעים, ּברב …¿«≈ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

ה' לפני ּבתׁשּובה ויׁשּוב יתעֹורר ההּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּלקט

ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא הלא ּכי (יֹומאוירחמהּו, ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹ

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

(é)øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות ּתּטל ז)לא Ë¯Ùe.(פאה …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ∆∆
EÓ¯k∑ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È�‡∑,נפׁשֹות אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין «¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כב)ׁשּנאמר וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

(àé):Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«
i"yx£e·�‚z ‡Ï∑ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּביתּֿדין מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, הּלמד ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּדּברֹות, לפי(ב"ק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ¿…¿«¬ְִ
כב)ׁשּנאמר ה תכחׁשּו"(ויקרא "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", :. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

e¯wL˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לֹומר:(שם)לפי ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע : ¿…¿«¿ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
תׁשּקרּו" ."ולא ְְְַֹ

[ai-`i]£eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z ‡Ï∑להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
החיים.לּׁשקר אור ֶֶַ

(áé)éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìåE §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−
:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ חּיב(שמות יהא לא יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לי ׁשּיׁש ׁשם ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על .אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(âé)øéëN úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²
:ø÷a-ãò Ezà¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, יֹום∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון ּבׂשכיר …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆ְִִ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, טו)הּכתּוב כד :(דברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו קי)"ולאֿתבֹוא ּגּבּוי(ב"מ זמן לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מעֹות לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל החיים.ׂשכרֹו אור ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

˙ËwÏי ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙�Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·�‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L�‡¡«¿«¿≈

È˙יב ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומיתֹותפ"ו.) ּכריתֹות על אדם עבר ְֲִִִֶַַָָָׁשאפּלּו

הּנביא ּוכמאמר מכּפרין, וכּו' ּתׁשּובה ּדין ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבית

י"ד) ודרׁשּו(הֹוׁשע ,אלהי ה' עד וגֹו' ׁשּובה ְְְֱֵֶַַָָֹ

ּכּסא(ׁשם)ז"ל עד ׁשּמּגעת ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְִֵֶַַַַָָָ

המחּבר החּוט ׁשּנכרת ׁשהגם ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּכבֹוד

קטן חלק אּלא נׁשאר ולא הּכבֹוד ּכּסא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעד

הּכבֹוד: ּכּסא עד מּגיעתֹו הּתׁשּובה ְְְִִִֵַַַַָָָּבקרּבֹו

למצותלאיא) ּגנבה מצות סמ וגֹו'. ּתגנבּו ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ

אּול ׂשדה. מהּפאת ּדר על ׁשּנתּכּון י ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּכהנים ּבתֹורת ּבן(ּכאן)ּׁשאמרּו לׁשֹונם וזה ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלא מהּגּנב ׁשּל את ּתגנב לא אֹומר ּבג ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבג

ּׁשּסמ ּבּמה נתּכּון וכאן ע"כ. ּכגֹונב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתראה

לבל ּבאזהרה עליה ׁשּבא לפאה, ּתגנבּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא

ּופרּוׁש לֹוקח. הּוא ׁשּלֹו ּכי ּבחֹוׁשבֹו אֹותּה ְְְִִֵֵֶַָֹיגנב

הּוא, אּלּו לאוין e·�‚zג' ‡Ïממֹון הּלֹוקח זה ִֵָ…ƒ¿…ְֵֶַַ

מידיעתֹו. ׁשּלא ˙eLÁÎחברֹו ‡Ïהּבא זה ֲִִֵֶָֹ…¿«¬ֶַָ

ּכׁשּתֹובעֹו ּומכחיׁש ּבהּתר חברֹו ממֹון ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָלידֹו

˙e¯wLמּמּנּו. ‡Ïחברֹו ממֹון לידֹו הּבא זה ִֶ…¿«¿ְְֲֵֶַָָ

לֹו ּתֹועיל ׁשּלא הגם מכחיׁש, והּוא ְְְֲִִִֵֶַַֹּבעדים

מּׁשּום עֹובר זה הרי ממֹון, לענין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָהכחׁשתֹו

תׁשּקרּו: ְְַֹלא

„BÚ,וגנב הראׁשֹונה על עבר אדם ׁשאם ְְִִִֶַַַָָָָָָֹירמז

אֹומרם ּדר על מּכירין, לֹו יזמין ְְִִִֶֶַַַָהקב"ה

פ"ט)ז"ל במד"ר ט"ז. ּבּסתר(חגיגה עברה העֹובר ֲֲִֵֵֵֶַָָָ

ּכן ואם רׁשעתֹו, ּומפרסם עליו מכריז ְְְְְִִִֵֵַַָָָהקב"ה

ּומצּוה ּבגנבתֹו, ׁשּידע מי יזמין ה' ּגנב, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאם

אֹומרֹו והּוא יכחיׁש, ׁשּלא ה' ˙eLÁÎאֹותֹו ‡Ï, ְְְִֶַֹ…¿«¬

ּכגֹון להכחיׁשֹו ׁשּיכֹול ּבאפן הּכתּוב ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹּומדּבר

ּטֹוב מה הֹודה אם אחד, עד אּלא ּכאן ִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

ׁשני עד לֹו יזמין הקב"ה הרֹואה, הכחיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָואם

יכחיׁש ואם להכחיׁש, יכֹול ׁשאינֹו עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיעיד

אֹומרֹו והּוא ׁשקריו, יֹועילּו ולא ּבימינֹו ְְְְִִִֶֶָָֹׁשקר

e¯wL˙ ‡Ïהּנה מעׂשיו הֹועילּו ׁשּלא ׁשּמּלבד …¿«¿ְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לׁשֹון אֹומרֹו וטעם זה. לאו על ּגם עֹובר ְְְֵֶַַַַָהּוא

ּגם עּתה, עד זה ּבסדר אמר ּׁשּלא מה ְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרּבים

יחיד לׁשֹון אמר מּלאחריו הּסמּוכֹות ְְְְֲִִִַַַַָָָּבּמצֹות

להזהיר ׁשּנתּכּון ונראה וגֹו'. תעׁשק לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹּדכתיב

ּכחׁש אֹו ׁשּגנב ּבחברֹו אחד ׁשּיּכיר ּבזמן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם

את להּציל אני ּגם ּכן אעׂשה יאמר ׁשּלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹוכּו'

ל רּביםׁשּלי, לׁשֹון אמר e·�‚zזה ‡Ï'ּפי ְִִֶֶַַָָ…ƒ¿…ֵ

להרׁשיע אּתה תֹוסיף לא ּגנב ׁשהּוא ְְֲִִֶַַַַַָָֹהגם

אם כן ּוכמֹו ּגּנבים. ׁשניכם ותעׂשּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָּכמֹוהּו

ּכמֹוהּו עׂשֹות אּתה ּגם תֹוסיף לא חבר ְְֲֲִִֵַַַָָֹיּכחיׁש

חבר ּב ׁשּקר אם כן ּוכמֹו ׁשניכם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַּותכחׁשּו

ואמר ˙eÚ·Mוכּו', ‡ÏÂיאמר ׁשּלא ּכן ּגם ְְַָ¿…ƒ»¿ֵֶַַֹֹ

הריני לּׁשקר לֹו נׁשּבע ׁשחברֹו מּכיר הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַאם

לאּנסים, ונׁשּבעין מּמּנּו, ממֹוני להּציל ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָנׁשּבע

אמר ּגמר ולזה וכּו', ׁשם מחּלל אּתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשּמּציל מי עם ׁשּמדּבר לֹומר יחיד, ְְִִִִֵֶֶַַַָלׁשֹון

הּנׁשּבע לֹומר צרי ואין ּבׁשבּועה, עצמֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָממֹון

יכּון עֹוד תּׁשבעּו. לא ּבכלל הרמּוז ְְְִִִֵַַָָָֹראׁשֹון

˙eÚ·Mּבאֹומרֹו ‡Ïאם לּמׁשּביע ּגם להזהיר ְְ…ƒ»¿ְְְִִִַַַַַ

יׁשּביעהּו, ׁשּלא לּׁשקר נׁשּבע ׁשחברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹיֹודע

אמר לזה הּנׁשּבע אּלא ּבחּלּול zÏlÁÂואינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָ¿ƒ«¿»

:„ÈÁÈ ÔBLÏ¿»ƒ

ה'לאיג) ׁשּצּוה להיֹות הּכּונה, וגֹו'. תעׁשק ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ

אל ּבידיעתֹו, ׁשּלא חברֹו ממֹון נֹוטל ְֲִִֵֵֶַַָֹעל
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(é)øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות ּתּטל ז)לא Ë¯Ùe.(פאה …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ∆∆
EÓ¯k∑ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È�‡∑,נפׁשֹות אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין «¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כב)ׁשּנאמר וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

(àé):Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«
i"yx£e·�‚z ‡Ï∑ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּביתּֿדין מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, הּלמד ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּדּברֹות, לפי(ב"ק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ¿…¿«¬ְִ
כב)ׁשּנאמר ה תכחׁשּו"(ויקרא "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", :. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

e¯wL˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לֹומר:(שם)לפי ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע : ¿…¿«¿ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
תׁשּקרּו" ."ולא ְְְַֹ

[ai-`i]£eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z ‡Ï∑להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
החיים.לּׁשקר אור ֶֶַ

(áé)éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìåE §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−
:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ חּיב(שמות יהא לא יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לי ׁשּיׁש ׁשם ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על .אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(âé)øéëN úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²
:ø÷a-ãò Ezà¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, יֹום∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון ּבׂשכיר …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆ְִִ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, טו)הּכתּוב כד :(דברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו קי)"ולאֿתבֹוא ּגּבּוי(ב"מ זמן לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מעֹות לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל החיים.ׂשכרֹו אור ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

˙ËwÏי ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙�Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·�‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L�‡¡«¿«¿≈

È˙יב ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומיתֹותפ"ו.) ּכריתֹות על אדם עבר ְֲִִִֶַַָָָׁשאפּלּו

הּנביא ּוכמאמר מכּפרין, וכּו' ּתׁשּובה ּדין ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבית

י"ד) ודרׁשּו(הֹוׁשע ,אלהי ה' עד וגֹו' ׁשּובה ְְְֱֵֶַַָָֹ

ּכּסא(ׁשם)ז"ל עד ׁשּמּגעת ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְִֵֶַַַַָָָ

המחּבר החּוט ׁשּנכרת ׁשהגם ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּכבֹוד

קטן חלק אּלא נׁשאר ולא הּכבֹוד ּכּסא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעד

הּכבֹוד: ּכּסא עד מּגיעתֹו הּתׁשּובה ְְְִִִֵַַַַָָָּבקרּבֹו

למצותלאיא) ּגנבה מצות סמ וגֹו'. ּתגנבּו ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ

אּול ׂשדה. מהּפאת ּדר על ׁשּנתּכּון י ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּכהנים ּבתֹורת ּבן(ּכאן)ּׁשאמרּו לׁשֹונם וזה ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלא מהּגּנב ׁשּל את ּתגנב לא אֹומר ּבג ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבג

ּׁשּסמ ּבּמה נתּכּון וכאן ע"כ. ּכגֹונב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתראה

לבל ּבאזהרה עליה ׁשּבא לפאה, ּתגנבּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא

ּופרּוׁש לֹוקח. הּוא ׁשּלֹו ּכי ּבחֹוׁשבֹו אֹותּה ְְְִִֵֵֶַָֹיגנב

הּוא, אּלּו לאוין e·�‚zג' ‡Ïממֹון הּלֹוקח זה ִֵָ…ƒ¿…ְֵֶַַ

מידיעתֹו. ׁשּלא ˙eLÁÎחברֹו ‡Ïהּבא זה ֲִִֵֶָֹ…¿«¬ֶַָ

ּכׁשּתֹובעֹו ּומכחיׁש ּבהּתר חברֹו ממֹון ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָלידֹו

˙e¯wLמּמּנּו. ‡Ïחברֹו ממֹון לידֹו הּבא זה ִֶ…¿«¿ְְֲֵֶַָָ

לֹו ּתֹועיל ׁשּלא הגם מכחיׁש, והּוא ְְְֲִִִֵֶַַֹּבעדים

מּׁשּום עֹובר זה הרי ממֹון, לענין ְְְֲִִֵֵֶַַָָָהכחׁשתֹו

תׁשּקרּו: ְְַֹלא

„BÚ,וגנב הראׁשֹונה על עבר אדם ׁשאם ְְִִִֶַַַָָָָָָֹירמז

אֹומרם ּדר על מּכירין, לֹו יזמין ְְִִִֶֶַַַָהקב"ה

פ"ט)ז"ל במד"ר ט"ז. ּבּסתר(חגיגה עברה העֹובר ֲֲִֵֵֵֶַָָָ

ּכן ואם רׁשעתֹו, ּומפרסם עליו מכריז ְְְְְִִִֵֵַַָָָהקב"ה

ּומצּוה ּבגנבתֹו, ׁשּידע מי יזמין ה' ּגנב, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאם

אֹומרֹו והּוא יכחיׁש, ׁשּלא ה' ˙eLÁÎאֹותֹו ‡Ï, ְְְִֶַֹ…¿«¬

ּכגֹון להכחיׁשֹו ׁשּיכֹול ּבאפן הּכתּוב ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹּומדּבר

ּטֹוב מה הֹודה אם אחד, עד אּלא ּכאן ִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

ׁשני עד לֹו יזמין הקב"ה הרֹואה, הכחיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָואם

יכחיׁש ואם להכחיׁש, יכֹול ׁשאינֹו עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיעיד

אֹומרֹו והּוא ׁשקריו, יֹועילּו ולא ּבימינֹו ְְְְִִִֶֶָָֹׁשקר

e¯wL˙ ‡Ïהּנה מעׂשיו הֹועילּו ׁשּלא ׁשּמּלבד …¿«¿ְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לׁשֹון אֹומרֹו וטעם זה. לאו על ּגם עֹובר ְְְֵֶַַַַָהּוא

ּגם עּתה, עד זה ּבסדר אמר ּׁשּלא מה ְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרּבים

יחיד לׁשֹון אמר מּלאחריו הּסמּוכֹות ְְְְֲִִִַַַַָָָּבּמצֹות

להזהיר ׁשּנתּכּון ונראה וגֹו'. תעׁשק לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹּדכתיב

ּכחׁש אֹו ׁשּגנב ּבחברֹו אחד ׁשּיּכיר ּבזמן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם

את להּציל אני ּגם ּכן אעׂשה יאמר ׁשּלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹוכּו'

ל רּביםׁשּלי, לׁשֹון אמר e·�‚zזה ‡Ï'ּפי ְִִֶֶַַָָ…ƒ¿…ֵ

להרׁשיע אּתה תֹוסיף לא ּגנב ׁשהּוא ְְֲִִֶַַַַַָָֹהגם

אם כן ּוכמֹו ּגּנבים. ׁשניכם ותעׂשּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָּכמֹוהּו

ּכמֹוהּו עׂשֹות אּתה ּגם תֹוסיף לא חבר ְְֲֲִִֵַַַָָֹיּכחיׁש

חבר ּב ׁשּקר אם כן ּוכמֹו ׁשניכם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַּותכחׁשּו

ואמר ˙eÚ·Mוכּו', ‡ÏÂיאמר ׁשּלא ּכן ּגם ְְַָ¿…ƒ»¿ֵֶַַֹֹ

הריני לּׁשקר לֹו נׁשּבע ׁשחברֹו מּכיר הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַאם

לאּנסים, ונׁשּבעין מּמּנּו, ממֹוני להּציל ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָנׁשּבע

אמר ּגמר ולזה וכּו', ׁשם מחּלל אּתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשּמּציל מי עם ׁשּמדּבר לֹומר יחיד, ְְִִִִֵֶֶַַַָלׁשֹון

הּנׁשּבע לֹומר צרי ואין ּבׁשבּועה, עצמֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָממֹון

יכּון עֹוד תּׁשבעּו. לא ּבכלל הרמּוז ְְְִִִֵַַָָָֹראׁשֹון

˙eÚ·Mּבאֹומרֹו ‡Ïאם לּמׁשּביע ּגם להזהיר ְְ…ƒ»¿ְְְִִִַַַַַ

יׁשּביעהּו, ׁשּלא לּׁשקר נׁשּבע ׁשחברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹיֹודע

אמר לזה הּנׁשּבע אּלא ּבחּלּול zÏlÁÂואינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָ¿ƒ«¿»

:„ÈÁÈ ÔBLÏ¿»ƒ

ה'לאיג) ׁשּצּוה להיֹות הּכּונה, וגֹו'. תעׁשק ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ

אל ּבידיעתֹו, ׁשּלא חברֹו ממֹון נֹוטל ְֲִִֵֵֶַַָֹעל
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(ãé)úàøéå ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב אם(שמות תאר". לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה È�ÙÏÂ.(ת"כ)ּכן, ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ¿ƒ¿≈

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ∑(ת"כ)ל וקח ׂשד מכר ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה EÈ‰Ï‡Ó.חמֹור, ˙‡¯ÈÂ∑ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְֲֵֵֶַָָָָ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

"ויראת ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה הּמּכירׁשל ,"מאלהי ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמחׁשבֹותי

"מאלהי. ֱֵֶֹ

ß oqip c"i ipy mei ß

(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈ�Ù."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא È�t ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. החיים.(סנהדרין אור ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

Ï‡יד ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

‡Ètטו ·q˙ ‡Ï ‡�È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ d�È„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡�‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אבל ּגנבה ּבדר אּלא הקּפיד ׁשּלא אדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאמר

אזהרה, אין ּבהם האדם ידע אׁשר ועׁשק ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגזלה

חברֹו ממֹון נֹוטל על ּגם לצּוֹות חזר ְְֲֵֵֶַַַַָָלזה

לבד ּבהחלט ממֹון ּגזלת ולא ּבאנס, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבידיעתֹו

וטעם אסּור. ׂשכיר ממֹון עּכבת אפּלּו ְְֲִִֶַַַַָָָָאּלא

רעֹו¯EÚאֹומרֹו היֹותֹו טענת לׁשלל נתּכּון , ְ≈¬ְְֱֲִִֵֵַַַֹ

ּכאח ּכרע ויאמר ּבממֹונֹו יד יּתן זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּובאמצעּות

יחּפץ ולא לֹו ימחל עצמֹו לבין ּבינֹו ְְְְְִֵֵַַֹֹֹלֹו

מּׁשּום אּלא זֹו ּבאזהרה ׁשאין ּולצד ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלהעניׁשֹו,

אין מֹוחל ּכׁשהּוא לחברֹו, אדם ׁשּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָּדברים

אמר לזה ¯EÚעון, ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï: ֶַָָָֹ…«¬…∆≈¬

C¯„·eחז"ל ּׁשּדרׁשּו מה על ירמז (ּברכֹותרמז ¿∆∆ְְְִֶֶֶַַַַָָֹ

זהל"ה:) וגֹו' ואּמֹו אביו ּגֹוזל ְְִִֵֶַָָּבּפסּוק

מאמר והּוא ע"כ, ּברכה ּבלא מהעֹולם ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָֹהּנהנה

ּכאן ¯EÚה' ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ïּדכתיב הקב"ה זה ָ…«¬…∆≈¬ְִִֶ

כ"ז) ּברכֹות(מׁשלי יגזל ׁשּלא אבי ורע רע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

הּזה, ּבעֹולם ּׁשּנהנה מה על לבר חּיב ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

˙‚ÏÊואֹומרֹו ‡ÏÂּגזלה יׁש זה ּבעׁשק ׁשּגם רמז ְְ¿…ƒ¿…ְְֵֵֶֶֶֶֶַָ

אביו ּגֹוזל ּבּפסּוק ּׁשרמז מה ׁשהּוא ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלאחרים,

רז"ל ודרׁשּו אּמֹו(ׁשם)ואּמֹו הקב"ה זה אביו ְְְִִִֶַַָָָ

ּבּמצוה ממעיט ּכׁשהאדם ּכי יׂשראל, ּכנסת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזֹו

יׂשראל. לכללּות ּגם רעה ּגֹורם עׂשֹות ְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּצרי

˙ÔÈÏואמר ‡Ïעל ּביֹומֹו, יֹום חק לתת ׁשּצרי ְַָ…»ƒְִֵֶַָָֹ

ז"ל אֹומרם פכ"ו)ּדר ּבּיֹום(ויק"ר לֹווים ׁשהיּו ְִֶֶֶַָָ

תלין לא ּכאן ּׁשרמז מה והּוא ּבּלילה, ְְְִִֶַַַַָָָָֹּופֹורעים

ׂשכיר חֹוזרת‡Ezּפעּלת אּת ּתבת ּפרּוׁש ְִַָֻƒ¿ְִֵֵֶֶַ

ּכׂשכיר ּבאדם נתן אׁשר ה' רּוח ׁשהּוא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָלּׂשכיר

ה': מצֹות עׂשֹות הּוא ּוׂשכרֹו ְְְֲִָָּכתֹוׁשב,

„BÚּתֹורה ּבני ּכי ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִִֵֶֶַָָֹירמז

ּוכאֹומרם הּזה ּבעֹולם ּפרנסתם להם ְְְֵֶֶַַָָָָָָָאין

תתקל"ד) רמז מׁשלי מּפני(ילקּוט ּתֹורה ׁשאמרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

נכֹון טעם ׁשמעּתי הּוא והּטעם ענּיים, ּבני ְְֲִִִַַַַַַַַָָָמה

לסּבל יכֹול העֹולם אין ּכי ז"ל האר"י ְֲִִִִֵֵָָָָֹמּׁשם

לזה הּצּדיקים ּבׁשביל ּתּנתן אׁשר הּטֹובה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹרב

יהיּו ׁשם ודר לּבינֹונים אּלא מׁשּפיע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאינֹו

העׁשירים ׁשאין למדּת הא ּתֹורה, ּבני ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָנּזֹונים

הּצר להסּתּפקּות הּוכן אׁשר מרזב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹאּלא

רעֹו את אדם יעׁשק לבל ה' וצּוה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹלּצּדיקים,

ּדכתיב הּצּדיק קכב)ׁשהּוא אחי(ּתהּלים למען ְְְִִִִִֶַַַַַַ

מפרסם: עׁשק וזה חּקֹו, את לֹו יּתן ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָֹֻֻורעי,

„BÚרע ׁשאצל את ּתבת יעׁשק ׁשּלא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹירמז

עקיבא רּבי ׁשּדרׁש ּכמֹו הקב"ה, ְֲִִֶֶַַָָׁשהּוא

כ"ב:) ּתלמידי(ּפסחים לרּבֹות ּתירא אלהי ה' את ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

הּדנים מהחכמים לירא ּבזה והּכּונה ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחכמים.

ׁשֹופטים אלהים יׁש הרי ׁשּכן וכיון ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹּבארץ,

ּובזה מׁשּפט, ּדבר לקּים מהם ירא אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבארץ

מּמּנּו: ּגזלה יֹוציא הּׁשֹופט ּכי יגזל ְְִִִִֵֵֶַָֹֹלא

ּבאהלאטו) זֹו אזהרה ּבּמׁשּפט. עול תעׂשּו ְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

ּכפי לזּכֹות יערימּו ׁשּלא ּדינים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַֹלבעלי

לא רּבים ּבלׁשֹון אמר ולזה עול והּוא ְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּדין,

אֹומרֹו וׁשעּור וגֹו', ËtLnaתעׂשּו ÏÂÚהּוא ְְְֲִַ»∆«ƒ¿»

הּדּינים יׁשּפטּו אׁשר ּבּמׁשּפט ,הּדר זה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָעל

ׁשֹופט הּדּין ּכי עול, ּבֹו ׁשּיהיה יסֹובבּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

סמ ולזה לפניו, יסּדרּו אׁשר הּטענֹות ּפי ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָעל

מכׁשיל זה ּכי וגֹו' עּור לפני לאזהרת זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמצוה

מעּול: מׁשּפט לׁשּפט ְְְִִַַָָָֹֻהּדּין

„BÚלא זּכהּו, ׁשהּמׁשּפט ׁשהגם לֹומר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹירצה

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר(ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת(שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל(שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל(תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה(דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ(משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו(ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È�‡∑להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם החיים.נאמן אור ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

(æé)éçà-úà àðNú-àìEúéîò-úà çéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ¤£¦¤½
:àèç åéìò àOú-àìå§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ּברּבים ּפניו את ּתלּבין החיים.לא אור ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

È˙יז ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È È�N˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ C¯·Á«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עול ּכי ּבעצמֹו ּכׁשּיּכיר עול לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹיסמ

ידּבר ּכי רּבים ּבלׁשֹון אמר ולזה ְְְִִִִִֵֶַַַָָּבימינֹו,

לּׁשֹופט לצּוֹות ׁשּכּונתֹו ּובסמּו ּדינים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלבעלי

וגֹומר: תהּדר ולא תּׂשא לא יחיד לׁשֹון ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹאמר

„BÚּבאֹומרֹו ÏÂÚיכּון eNÚ˙ ‡Ï,לּדּין אזהרה ְְְֵַ…«¬»∆ְַַַָָָ

זה את לחּיב יּגיד ׁשהּמׁשּפט ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהגם

עול הּוא ּכי נראה ּבעיניו אם זה את ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּולזּכֹות

ּבּמׁשּפט, ּׁשּנתחּיב מה ּבׁשביל זה עול יעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא

רֹואֹות: ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

„BÚּבאֹומרֹו [ּבּבי"ת]ËtLnaירצה ּבה"א ְְְִֶ«ƒ¿»ְְֵֵ

ז"ל אֹומרם ּדר על ט"ז.)הידיעה. (ּביצה ְְִֵֶֶַַָָָ

לכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קֹוצב הּׁשנה ּבראׁש ְְִֵַַָָָָָֹּכי

ולזה צדק, מׁשּפט על לֹו הּצרי ואיׁש ְְִִִִֶֶֶַַַָָָאיׁש

יֹוצא הּוא הּנה החּיב ויזּכּו הּזּכאי יחּיבּו ְְִִִֵֵַַַַַַַָאם

ּבמׁשּפט זּכאי יצא ׁשּזה עליֹון ּבמׁשּפט ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעול

נעׂשה ּכן אם ּוכׁשּמחּסרֹו קצּוב ּבס ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָעליֹון

ּבבית ּׁשחּיב מה זה נטל ׁשּלא ּבּמׁשּפט ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעול

:להפ וכן מעלה, ׁשל ְְְִֵֵֶֶַָּדין

ז"ללאטז) רּבֹותינּו קדמּו וגֹו'. רכיל תל ְְִֵֵֵַָָֹ

הּדברים, ּכפל ודקּדקּו הּקדֹוׁש הּזהר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבספר

„BÒ C¯c e¯Ó‡Â ,‰p‰ ˙Á‡ Èk ,ÏÈÎ¯ ,CÏz≈≈»ƒƒ««≈»¿»¿∆∆

‡¯„‡a Ì‰È¯·c ÌL ÔiÚÈ(קכ"ח נׂשא .(ּפרׁשת ¿À«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿»ַָָָֹ

ׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון נראה הּכתּוב ּפׁשט ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּולפי

ידֹו, על מהּזּולת הּנעׂשה הרכילּות הּוא ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹיגרם

ׁשאין למי אפּלּו ּדברים יגּלה ׁשּלא ּכיצד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהא

ׁשהּׁשֹומעים לחּוׁש ׁשּיׁש ּבּמקֹום רכילּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָּבהם

זֹו רכילּות הֹולי הּוא ונמצא הּדברים ְְְְִִִִִַָָיֹוליכּו

אֹומרֹו ידּיק זה ּולדר האמצעים. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֻׁשרכלּו

EÈnÚaמֹולי אּתה עּמי ּבאמצעּות ּפרּוׁש , ¿«∆ְְִֵֶֶַַָָ

ּומתּגלּגלים ּבפניהם הּדברים ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָרכיל

ואמר הּדברים, ונׁשמעים לזה ‰'מּזה È�‡ ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ¬ƒ

‰lÁz e‡ˆÈ ÈnÓ ÌÈ¯·c‰ ÔÁBa È�‡ Le¯t≈¬ƒ≈«¿»ƒƒƒ»¿¿ƒ»

:Ú¯BÙe≈«

„BÚהרע לׁשֹון מדּברי ּבידי יחזיק ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹירצה

עליו ּומעלה הרכיל, ׁשּיֹוליכּו סֹובב הּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבזה

להיֹותֹו לזה, רכילּות הֹולי הּוא ּכאּלּו ְְְִִִִֶַָָהּכתּוב

ִָסּבה:

‡Ïהתנה הרכילּות על ׁשּצּוה לצד וגֹו'. תעמד …ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹ

ראה ׁשאם ,רע ּדם על יעמד ׁשּלא ֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו

לבעל להֹודיעֹו חּיב לרצח ׁשרֹוצין אחת ְְְִִִֶַַַַַַַָֹּכת

זה הרי יאמר ולא נפׁשֹו, ׁשּיּציל ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹּדבר

חברֹו אזן ּגּלה לא ׁשאם למדּת הא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹרכילּות,

וצא וגֹו'. תעמד לא אזהרת ּבּטל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹוהרגּוהּו

אחיקם ּבן ּגדליה מּמעׂשה מ')ּולמד (ירמיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

ּׁשהיה: מה היה חׁש ּוכׁשּלא לֹו ְִֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלּו

אםלאיז) ּפרּוׁש וגֹו'. אחי את תׂשנא ְְִִִֵֶָָֹ

לא לׂשנאתֹו הּגֹורם ּדבר מאחי ְְִִִֵֵַַָָָֹֹנסּבב

אליו ּדּבר ּבפי אּלא ,ּבלבב ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּתׂשנאהּו

אֹומרֹו והּוא סּבב, ּככה אׁשר על ְְֲִֵֶַָָָּתֹוכחֹות

ÁÎB‰ואֹומרֹו ËÁ‡וגֹו'. ÂÈÏÚ ‡O˙ ‡ÏÂ, ≈ְְְַ¿…ƒ»»»≈¿

ּׁשּנסּבב ׁשּמה ּבדעּת ּתחליט לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹּפרּוׁש

ּבחטאֹו עֹומד ועֹודּנּו עׂשאן ּברׁשע ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָמאחי

לכף אֹותֹו ּדן ּתהיה אּלא ׁשכמֹו על ְְְִִֶֶַַָָָעמּוס

אחד יהיה הּתֹוכחה ידי ועל ותֹוכיחּנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזכּות,

ואין להּנעׂשה אמתלא יּתן אֹו ּדברים, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָמּב'

לבל ויׁשּוב הּנעׂשה על יתחרט אֹו ְְְְֲִֵֵַַַַָָָחטא,

:ל ּכאח ּכרע הּוא והרי הּזה, ּכּדבר ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָעׂשֹות

„BÚהּנדּבר ּבׁשעּור עֹוד ּבהעיר לפרׁש ְְְְְִִִִֵֶַָָָנראה

את ּבלבב ּתׂשנא לא לֹומר צרי ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

לדּבר ׁשהתחיל הּׂשנאה מקֹום ׁשּיגמר ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאחי

יכּון אכן יׂשנא. מי את יזּכר ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבּה

עליה, מצּוה ה' אׁשר הּׂשנאה ׁשעּור ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָלהֹודיע

ׂשנאה אּלא ׂשנאה קרּוי ׁשאינֹו אדם יאמר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

אבל ּבכליֹונֹו, ולחּפץ רעתֹו לבּקׁש ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹּגמּורה

נתחּכם לזה ׂשנאה, קרּויה אינּה ּבּלב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהרחקה

לסמ ˙N�‡הּכתּוב ‡Ïּתבת לֹומר‡EÈÁעם ְִַָֹ…ƒ¿»ִֵַ»ƒַ

היא עליה ה' יצּוה אׁשר הּׂשנאה הׁשערת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּכי

ׁשּירחיקהּו ּככל זה וׁשעּור אח, ּבער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנרּגׁשת

והרי אח, מּמדרגת יֹורד הּוא הּנה קצת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָמּלּבֹו

תׂשנא: לא מּׁשּום עֹובר ְִִֵָֹהּוא

„BÚתׂשנא לא ּבאזהרת לּמה ּבהעיר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹירצה

הֹוכח ּובאזהרת אחי את לֹומר ְְְִִֵֵֶַַַַָָּדקּדק

ּבב' ׁשּמדּבר ׁשּנראה עמית את אמר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּתֹוכיח

ְִנֹוׂשאים:

ÔÎ‡ז"ל אֹומרם ּדר על ה',יתּבאר (ּתּקּונים »≈ְְִִִֵֶֶַָָ

פ"ג) סֹוף חכםתדבא"ר ּתלמיד ראית ְִִִַָָָָאם

ּבּלילה אחריו ּתהרהר אל ּבּיֹום עברה ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשעבר

ׁשאמרּו מצינּו ּגם ּתׁשּובה, עׂשה וּדאי ְְִִֶַַַָָָָָּכי

קי"ג:)ז"ל חמֹור(ּפסחים תראה ּכי ּבּפסּוק ְְֲִִִֶַָָ

וגֹו' ה')ׂשנא כ"ג ּבמי(ׁשמֹות מדּבר ׁשהּכתּוב , ְְְְֲִֵֶַַַָֹ

לׂשנאתֹו. ׁשּמצוה מגּנה ּדבר ּבחברֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשראה

מגּנה ּדבר ראה ׁשאם הּכתּוב צּוה ְְִִֶֶַָָָָָָָֻוכאן

ׁשּצּוה אֹותם ּבגדר נכלל אינֹו חכם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתלמיד

וּדאי ּכי להחזיקֹו צרי אּלא לׂשנאתם ְְֲִִִִֶַַַָָָֹה'

אֹומרֹו והּוא ּתׁשּובה, ‡˙עׂשה ‡�N˙ ‡Ï ְְְָָָ…ƒ¿»∆

EÈÁ‡אח ּבׁשם הּמתּכּנה חכם ּתלמיד ׁשהּוא »ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ח')ּדכתיב קכ"ב אֹו(ּתהּלים ורעי. אחי למען ְְְְִִִִֵַַַַָ

אֹומרם ּדר ע"א)על נ"ז אלהי(קּדּוׁשין ה' את ְֱִִֶֶֶֶַָֹ

ּכאן כן ּכמֹו חכמים, ּתלמידי לרּבֹות ְְְֲִִִֵֵַַָָָּתירא

ותבת ,אחי מאת הּמתרּבה ּפרּוׁש אחי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאת

ׁשּנקרא הּוא ּברּו הּבֹורא על חֹוזרת ְִִֵֶֶֶַַָָָאחי

ליׂשראל כ"ג)אח טֹוב ׁשֹוחר ּכביכֹול.(מדרׁש ְְְְִִִֵֵָָָָ

ÁÈÎBzואֹומרֹו ÁÎB‰ׁשהם אחר ּבנֹוׂשא מדּבר ְְ≈«ƒְְֵֵֵֵֶַַַ

אמר ולזה העם, E˙ÈÓÚהמֹון אמר‡˙ ולא , ְֲֶַָָָָ∆¬ƒ∆ְַָֹ

ּבתחּלה ׁשאמר לאחי וחֹוזר ּתֹוכיחּנּו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוכח

לדּבר ּׁשהתחיל ּבּמה מדּבר ׁשאינֹו לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

העם ּבהמֹון אּלא חכם ּתלמיד ׁשהּוא ְֲִֶֶַַָָָָָּבֹו

על ׁשּיֹוכיחּנּו ה' מצּוהּו לׂשנאתֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּמצוה

ּבחּבה לׁשֹון ּבנעימּות ּכה, ּתעׂשה לּמה ְְֲִִִֶַָָָָָָֹּפניו

ואֹומרֹו לׁשֹון. ËÁ‡ּוברּכּות ÂÈÏÚ ‡O˙ ‡ÏÂ, ְְְַָ¿…ƒ»»»≈¿

יּׁשאר ׁשּבזה הּתֹוכחֹות מּמּנּו ימנע ׁשּלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפרּוׁש

למדּת הא ה', אל יׁשּוב ולא חטאֹו ְְְְֶֶַַָָָָָֹּבמּׂשא
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ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר(ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת(שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל(שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל(תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה(דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ(משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו(ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È�‡∑להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם החיים.נאמן אור ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

(æé)éçà-úà àðNú-àìEúéîò-úà çéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ¤£¦¤½
:àèç åéìò àOú-àìå§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ּברּבים ּפניו את ּתלּבין החיים.לא אור ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

È˙יז ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È È�N˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ C¯·Á«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עול ּכי ּבעצמֹו ּכׁשּיּכיר עול לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹיסמ

ידּבר ּכי רּבים ּבלׁשֹון אמר ולזה ְְְִִִִִֵֶַַַָָּבימינֹו,

לּׁשֹופט לצּוֹות ׁשּכּונתֹו ּובסמּו ּדינים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלבעלי

וגֹומר: תהּדר ולא תּׂשא לא יחיד לׁשֹון ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹאמר

„BÚּבאֹומרֹו ÏÂÚיכּון eNÚ˙ ‡Ï,לּדּין אזהרה ְְְֵַ…«¬»∆ְַַַָָָ

זה את לחּיב יּגיד ׁשהּמׁשּפט ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהגם

עול הּוא ּכי נראה ּבעיניו אם זה את ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּולזּכֹות

ּבּמׁשּפט, ּׁשּנתחּיב מה ּבׁשביל זה עול יעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא

רֹואֹות: ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין ֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

„BÚּבאֹומרֹו [ּבּבי"ת]ËtLnaירצה ּבה"א ְְְִֶ«ƒ¿»ְְֵֵ

ז"ל אֹומרם ּדר על ט"ז.)הידיעה. (ּביצה ְְִֵֶֶַַָָָ

לכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קֹוצב הּׁשנה ּבראׁש ְְִֵַַָָָָָֹּכי

ולזה צדק, מׁשּפט על לֹו הּצרי ואיׁש ְְִִִִֶֶֶַַַָָָאיׁש

יֹוצא הּוא הּנה החּיב ויזּכּו הּזּכאי יחּיבּו ְְִִִֵֵַַַַַַַָאם

ּבמׁשּפט זּכאי יצא ׁשּזה עליֹון ּבמׁשּפט ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעול

נעׂשה ּכן אם ּוכׁשּמחּסרֹו קצּוב ּבס ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָעליֹון

ּבבית ּׁשחּיב מה זה נטל ׁשּלא ּבּמׁשּפט ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעול

:להפ וכן מעלה, ׁשל ְְְִֵֵֶֶַָּדין

ז"ללאטז) רּבֹותינּו קדמּו וגֹו'. רכיל תל ְְִֵֵֵַָָֹ

הּדברים, ּכפל ודקּדקּו הּקדֹוׁש הּזהר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבספר

„BÒ C¯c e¯Ó‡Â ,‰p‰ ˙Á‡ Èk ,ÏÈÎ¯ ,CÏz≈≈»ƒƒ««≈»¿»¿∆∆

‡¯„‡a Ì‰È¯·c ÌL ÔiÚÈ(קכ"ח נׂשא .(ּפרׁשת ¿À«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿»ַָָָֹ

ׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון נראה הּכתּוב ּפׁשט ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּולפי

ידֹו, על מהּזּולת הּנעׂשה הרכילּות הּוא ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹיגרם

ׁשאין למי אפּלּו ּדברים יגּלה ׁשּלא ּכיצד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהא

ׁשהּׁשֹומעים לחּוׁש ׁשּיׁש ּבּמקֹום רכילּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָּבהם

זֹו רכילּות הֹולי הּוא ונמצא הּדברים ְְְְִִִִִַָָיֹוליכּו

אֹומרֹו ידּיק זה ּולדר האמצעים. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֻׁשרכלּו

EÈnÚaמֹולי אּתה עּמי ּבאמצעּות ּפרּוׁש , ¿«∆ְְִֵֶֶַַָָ

ּומתּגלּגלים ּבפניהם הּדברים ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָרכיל

ואמר הּדברים, ונׁשמעים לזה ‰'מּזה È�‡ ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ¬ƒ

‰lÁz e‡ˆÈ ÈnÓ ÌÈ¯·c‰ ÔÁBa È�‡ Le¯t≈¬ƒ≈«¿»ƒƒƒ»¿¿ƒ»

:Ú¯BÙe≈«

„BÚהרע לׁשֹון מדּברי ּבידי יחזיק ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹירצה

עליו ּומעלה הרכיל, ׁשּיֹוליכּו סֹובב הּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבזה

להיֹותֹו לזה, רכילּות הֹולי הּוא ּכאּלּו ְְְִִִִֶַָָהּכתּוב

ִָסּבה:

‡Ïהתנה הרכילּות על ׁשּצּוה לצד וגֹו'. תעמד …ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹ

ראה ׁשאם ,רע ּדם על יעמד ׁשּלא ֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו

לבעל להֹודיעֹו חּיב לרצח ׁשרֹוצין אחת ְְְִִִֶַַַַַַַָֹּכת

זה הרי יאמר ולא נפׁשֹו, ׁשּיּציל ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹּדבר

חברֹו אזן ּגּלה לא ׁשאם למדּת הא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹרכילּות,

וצא וגֹו'. תעמד לא אזהרת ּבּטל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹוהרגּוהּו

אחיקם ּבן ּגדליה מּמעׂשה מ')ּולמד (ירמיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

ּׁשהיה: מה היה חׁש ּוכׁשּלא לֹו ְִֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלּו

אםלאיז) ּפרּוׁש וגֹו'. אחי את תׂשנא ְְִִִֵֶָָֹ

לא לׂשנאתֹו הּגֹורם ּדבר מאחי ְְִִִֵֵַַָָָֹֹנסּבב

אליו ּדּבר ּבפי אּלא ,ּבלבב ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּתׂשנאהּו

אֹומרֹו והּוא סּבב, ּככה אׁשר על ְְֲִֵֶַָָָּתֹוכחֹות

ÁÎB‰ואֹומרֹו ËÁ‡וגֹו'. ÂÈÏÚ ‡O˙ ‡ÏÂ, ≈ְְְַ¿…ƒ»»»≈¿

ּׁשּנסּבב ׁשּמה ּבדעּת ּתחליט לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹּפרּוׁש

ּבחטאֹו עֹומד ועֹודּנּו עׂשאן ּברׁשע ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָמאחי

לכף אֹותֹו ּדן ּתהיה אּלא ׁשכמֹו על ְְְִִֶֶַַָָָעמּוס

אחד יהיה הּתֹוכחה ידי ועל ותֹוכיחּנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזכּות,

ואין להּנעׂשה אמתלא יּתן אֹו ּדברים, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָמּב'

לבל ויׁשּוב הּנעׂשה על יתחרט אֹו ְְְְֲִֵֵַַַַָָָחטא,

:ל ּכאח ּכרע הּוא והרי הּזה, ּכּדבר ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָעׂשֹות

„BÚהּנדּבר ּבׁשעּור עֹוד ּבהעיר לפרׁש ְְְְְִִִִֵֶַָָָנראה

את ּבלבב ּתׂשנא לא לֹומר צרי ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

לדּבר ׁשהתחיל הּׂשנאה מקֹום ׁשּיגמר ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאחי

יכּון אכן יׂשנא. מי את יזּכר ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבּה

עליה, מצּוה ה' אׁשר הּׂשנאה ׁשעּור ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָלהֹודיע

ׂשנאה אּלא ׂשנאה קרּוי ׁשאינֹו אדם יאמר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

אבל ּבכליֹונֹו, ולחּפץ רעתֹו לבּקׁש ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹּגמּורה

נתחּכם לזה ׂשנאה, קרּויה אינּה ּבּלב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהרחקה

לסמ ˙N�‡הּכתּוב ‡Ïּתבת לֹומר‡EÈÁעם ְִַָֹ…ƒ¿»ִֵַ»ƒַ

היא עליה ה' יצּוה אׁשר הּׂשנאה הׁשערת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּכי

ׁשּירחיקהּו ּככל זה וׁשעּור אח, ּבער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנרּגׁשת

והרי אח, מּמדרגת יֹורד הּוא הּנה קצת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָמּלּבֹו

תׂשנא: לא מּׁשּום עֹובר ְִִֵָֹהּוא

„BÚתׂשנא לא ּבאזהרת לּמה ּבהעיר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹירצה

הֹוכח ּובאזהרת אחי את לֹומר ְְְִִֵֵֶַַַַָָּדקּדק

ּבב' ׁשּמדּבר ׁשּנראה עמית את אמר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּתֹוכיח

ְִנֹוׂשאים:

ÔÎ‡ז"ל אֹומרם ּדר על ה',יתּבאר (ּתּקּונים »≈ְְִִִֵֶֶַָָ

פ"ג) סֹוף חכםתדבא"ר ּתלמיד ראית ְִִִַָָָָאם

ּבּלילה אחריו ּתהרהר אל ּבּיֹום עברה ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשעבר

ׁשאמרּו מצינּו ּגם ּתׁשּובה, עׂשה וּדאי ְְִִֶַַַָָָָָּכי

קי"ג:)ז"ל חמֹור(ּפסחים תראה ּכי ּבּפסּוק ְְֲִִִֶַָָ

וגֹו' ה')ׂשנא כ"ג ּבמי(ׁשמֹות מדּבר ׁשהּכתּוב , ְְְְֲִֵֶַַַָֹ

לׂשנאתֹו. ׁשּמצוה מגּנה ּדבר ּבחברֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשראה

מגּנה ּדבר ראה ׁשאם הּכתּוב צּוה ְְִִֶֶַָָָָָָָֻוכאן

ׁשּצּוה אֹותם ּבגדר נכלל אינֹו חכם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתלמיד

וּדאי ּכי להחזיקֹו צרי אּלא לׂשנאתם ְְֲִִִִֶַַַָָָֹה'

אֹומרֹו והּוא ּתׁשּובה, ‡˙עׂשה ‡�N˙ ‡Ï ְְְָָָ…ƒ¿»∆

EÈÁ‡אח ּבׁשם הּמתּכּנה חכם ּתלמיד ׁשהּוא »ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ח')ּדכתיב קכ"ב אֹו(ּתהּלים ורעי. אחי למען ְְְְִִִִֵַַַַָ

אֹומרם ּדר ע"א)על נ"ז אלהי(קּדּוׁשין ה' את ְֱִִֶֶֶֶַָֹ

ּכאן כן ּכמֹו חכמים, ּתלמידי לרּבֹות ְְְֲִִִֵֵַַָָָּתירא

ותבת ,אחי מאת הּמתרּבה ּפרּוׁש אחי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאת

ׁשּנקרא הּוא ּברּו הּבֹורא על חֹוזרת ְִִֵֶֶֶַַָָָאחי

ליׂשראל כ"ג)אח טֹוב ׁשֹוחר ּכביכֹול.(מדרׁש ְְְְִִִֵֵָָָָ

ÁÈÎBzואֹומרֹו ÁÎB‰ׁשהם אחר ּבנֹוׂשא מדּבר ְְ≈«ƒְְֵֵֵֵֶַַַ

אמר ולזה העם, E˙ÈÓÚהמֹון אמר‡˙ ולא , ְֲֶַָָָָ∆¬ƒ∆ְַָֹ

ּבתחּלה ׁשאמר לאחי וחֹוזר ּתֹוכיחּנּו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוכח

לדּבר ּׁשהתחיל ּבּמה מדּבר ׁשאינֹו לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

העם ּבהמֹון אּלא חכם ּתלמיד ׁשהּוא ְֲִֶֶַַָָָָָּבֹו

על ׁשּיֹוכיחּנּו ה' מצּוהּו לׂשנאתֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּמצוה

ּבחּבה לׁשֹון ּבנעימּות ּכה, ּתעׂשה לּמה ְְֲִִִֶַָָָָָָֹּפניו

ואֹומרֹו לׁשֹון. ËÁ‡ּוברּכּות ÂÈÏÚ ‡O˙ ‡ÏÂ, ְְְַָ¿…ƒ»»»≈¿

יּׁשאר ׁשּבזה הּתֹוכחֹות מּמּנּו ימנע ׁשּלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפרּוׁש

למדּת הא ה', אל יׁשּוב ולא חטאֹו ְְְְֶֶַַָָָָָֹּבמּׂשא



miyecwמו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy

(çé)EBîk Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג איני(יומא לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לאו. לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמׁשאיל
האיבה ׁשּנֹוטר נטירה, היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמחר

נֹוקם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי EBÓk.ּבלּבֹו, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ)ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל זה עקיבא: רּבי .אמר ְִִֵֵֶַַ¿»«¿»¿≈¬»ְֲִִֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל יח)זה יט, הקׁשה:(רש"י לטבעא.לרׁש"י המנּגד ּדבר עצמֹו, את ׁשאֹוהב ּכמֹו רעהּו את לאהב לאדם אפׁשר איְך ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

היאבהאדם. ׁשהּמצוה ּומתרץ אֹותן. ּגם ּכֹוללת זֹו מצוה והרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּבּתֹורה נכּתבּו מּדּוע אתּכלל. הּכֹולל , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדֹורׁשת היא ואין לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות הּללּורגׁשּכל הּמצֹות קּיּום הּכללּבמעׂשהאּלא את הן ּכדרּכּה, מפרטת, והּתֹורה . ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּפרטיו. את החייםוהן אור ְְֵֶָָ

(èé)EãN íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦¨«§−
éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì:E «Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ©«£¤−¨¤«

i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: .ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ÌÈ‡Ïk „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ואניצילּמה צמר ּגּזי ילּבׁש ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ׁשהּוא ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּפׁשּתן?
ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז יב)אני: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּופׁשּתים צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון החיים.מפרׁשים אור ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

CnÚיח È�·Ï e··c ¯h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ï»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈«»
:ÈÈ ‡�‡ C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e¿«≈¿«¿»¿»»¬»¿»

ÔÈ·e¯Úיט ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡Ê�ËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדהֹוכח עׂשה מצות ּבּטל הֹוכיחֹו לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹׁשאם

תּׂשא: לא ׁשל ּתעׂשה ְֲִֶֶַָֹֹולא

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ק"ה:)ירצה (ּכתּבּות ְְְִֶֶֶַָֻ

מאתיה ּבני ליה ּדסנּו מרּבנן צּורבא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָהאי

ּומעּתה ּדׁשמּיא. ּבמּלי להּו ּדמֹוכח ְְְִִִִֵַַָָָָמּׁשּום

ׂשנאה לי לּמה קנאה לי לּמה החכם ְְִִִִֶַָָָָָָָָֹיאמר

מהֹוכיח ואחּדל יׂשראל, זרע עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָותחרּות

ה' נתחּכם לזה לכּלן, ונחמד אהּוב ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻואהיה

ׁשּלא יׂשראל לבני צּוה להֹוכיח ׁשּצּוהּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹוקדם

ׁשהרי להֹוכיח, צּוהּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָיׂשנאּוהּו.

יׂשנאּוהּו.(מתרים)יׂשראל לבל מה' [מזהרים] ְְְְְְִִִִֵֵַָָֻֻ

יׂשנאּוהּו ׁשּלא לעם יערבּנּו ּומי ּתאמר ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹואם

אמר לזה תׂשנא, לא מצות ˙O‡ויׁשמרּו ‡ÏÂ ְְְְְִִִֶַַָָָֹ¿…ƒ»

‡ËÁ ÂÈÏÚאּל זה ּבחטא יחׁשדם ׁשּלא אּפרּוׁש »»≈¿ְְְְֵֵֵֶֶֶַָֹ

לׁשלל יחיד לׁשֹון ואמר ּבכׁשרּות. ְְְְְֲִִִַַַָָָֹיחזיקם

יׂשראל איׁש ּכל ׁשּיחזיק מּיחיד אפּלּו ְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָהחׁשד

ויחזר יֹוכיח ּובזה מֹוכיח, ּבּׁשער יׂשנאּו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא

מּוסרֹו: ׁשּיקּבלּו עד ְְְִֶַַַָויֹוכיח

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על ל"ג:)ירצה ּבעֹון(ׁשּבת ְְֲִֶֶֶַַַָָ

אֹומר הּוא וכן עֹולם, ּגדֹולי נתּפסים ְְְִִֵֵֵַָָהּדֹור

א') הּכתּוב(שה"ש חׁש זה ּולצד וגֹו', הּכפר ְְְֶֶֶַַַָָֹֹאׁשּכל

מעׂשי על הּלב הרחקת ה' קרֹובי ּבלב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּתּכנס

ּבחּייהם מבטחים ׁשאינם יאמרּו ּכי זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֻה'

מעׂשיהם, להיטיב יפליאּו ּכי הגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּובׁשלותם

לצּדיקיו ואמר ּכאן ה' ּדבר ּבא ˙N�‡לזה ‡Ï ְְְִֶַַַָָָָָ…ƒ¿»

E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ּברּו הּקדֹוׁש זה אחי ּפרּוׁש , ∆»ƒƒ¿»∆ִֵֶַָָָ

ּבהׁשואה יׂשראל לכל ׁשּלא לדעת ל ויׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהּוא,

להּקרֹובים אּלא אח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֶַַָָָָָיקרא

להם וצּוה וחבריו, עקיבא ּכרּבי ּבה' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּדבקים

ענף היא ׁשההרחקה מה', לּבם יתרחק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

לבּטחֹון לּבי אל אׁשיב מה ּתאמר ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹהּׂשנאה.

אמר לזה ּובׁשלותי, ‡˙ּבחּיי ÁÈÎBz ÁÎB‰ ְְְִֶַַַַָָָ≈«ƒ«∆

E˙ÈÓÚּבׁשבילֹו ּפרּוׁש עליו אּתה תּׂשא לא ּובזה ¬ƒ∆ְִִִֵֶַָָָָָֹ

ּבׁשביל הּוא הּצּדיק ּתפיסת טעם ּכלּום ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַַחטא,

מּמה נּצֹול הּוא הרי יֹוכיחּנּו אם הּדֹור, ֲֲִִִִֵֶַַעֹון

עֹונֹות ּכאן אין הרי ּבתׁשּובה חזרּו אם ,ְְְֲֲִִֵֵַָָָָּנפׁש

נפטרּת הרי חזרּו לא ואם עליהם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּתפס

הּנביאים עבדיו ּביד סֹודֹו ׁשּגּלה ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמּתפיסה,

ל"ג)ּדכתיב וגֹו'(יחזקאל רׁשע הזהרּת ּכי ואּתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

זה ּולדר הּצלּת. נפׁש ואּתה ימּות ּבעֹונֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָהּוא

ּבּפסּוק: ׁשּדקּדקנּו הּדקּדּוקים ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָנתיּׁשבּו

·eLאלּיהּו ּדבי ּתּנא לידי פי"ח)ּבא וזה(רּבה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

הּכתּוב והאם האב מן ּבאחים וכי ְְְְִִִֵַַָָָָלׁשֹונֹו

ּברּו הּקדֹוׁש ּכנגד אּלא מדּבר הּכתּוב אין ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמדּבר

ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא אחים לֹו ׁשאין ְִֵֶֶַַָָָָֹֹהּוא

א הּמׁשיח לימֹות ולא עֹולםהּבא צּדיקי ּלא ְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

אֹותם ׁשּקרא יֹום ּבכל ּבתֹורתֹו רצֹונֹו ְְְִֶֶָָָָָׁשעֹוׂשין

יֹותר אח ׁשּמעלת ותדע עכ"ל. ורעים ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָאחים

ז"ל ּכמאמרם ּבנים, פ"ג)מּמדרגת זז(שה"ש לא ְֲִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּקראּה עד וכּו' זז לא ּבּתי ׁשּקראּה עד ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹמחּבבּה

ֲִאחֹותי:

רז"ללאיח) וגֹו'. כ"ג.)תּקם יֹומא ּכאן, (ּתו"ּכ ְִַַָָֹֹ

ּכמעׂשהּו לֹו ׁשעֹוׂשה הּוא נקימה ְְְֲִֵֶֶַָָאמרּו

ל אעׂשה לא לֹו יאמר ׁשּלא נטירה ְְֱִֶֶֶַַָָֹֹֹהרע,

למצוה הּכתּוב, טעם, נתן זה ּוכפי .ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָּכמעׂשי

ּכי ּפרּוׁש ,ּכמֹו לרע ואהבּת ּבסמיכּות ְְְְֲִִִֵֵַָָָזֹו

אּתה ואם ּכמֹו רע אֹוהב ׁשּתהיה חפץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'

היה טמּון ּכי ּדעּת ּגּלית הרי ּכן לֹו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָאֹומר

לּדבר טעם ונתן ,ל הגּון ּבלּתי מעׂשהּו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבלּב

אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ה', ט"ז)אני ח"ג (זהר ְֲִֵֶֶַַָֹ

יתּבר ׁשמֹו מתיחד הּלבבֹות יחּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבאמצעּות

ּברּו הוי"ה ׁשם ענפי הם יׂשראל ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהיֹות

ּדכתיב ל"ב)הּוא עּמֹו,(ּדברים ה' חלק ּכי ְְִִִִֵֶַָ

זה יׂשראל הנהגת ּבענין לצּוֹות ה' ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָונתחּכם

לא ב' תׂשנא, לא א' מצוה ּבהדרגה. זה ְְְְִִִֶַָָָָֹֹעם

,אחי לֹומר, ודקּדק ואהבּת, ג' וגֹו'. ְְְְְִִִֵַַָָָֹתּקם

אנׁשים על אּלא מצוה ׁשאין לֹומר ,ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעּמ

ּכגֹון ה' ׂשֹונאי אבל ,עּמ מעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָׁשעֹוׂשים

אֹותם לאהב אסּור והאּפיקֹורסים ְְֱֲִִִֶַָָָָֹהּמּומרים

ּכאֹומרֹו לׂשנאֹותם, צרי (ּתהּליםואדרּבה ְְְְְְִִִִַַָָָֹ

אׂשנא:קל"ט) ה' מׂשּנאי ְְְֲֶֶַָֹהלא

ּכהניםאתיט) ּבתֹורת וגֹו'. ּבהמּת וגֹו' חּקתי ְְְְְְֲִֶֶַַֹֹֻ

ּבהמּתֹו, אּלא לי אין לׁשֹונם וזה ְְְְְִֵֶֶֶָָָאמרּו

חּקתי, את לֹומר ּתלמּוד מּנין, חברֹו ְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹֻּבהמת

לֹומר הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם וקׁשה ְְִֵֶַַַָָָָֻע"כ.

ּכלאים תרּביע לא ּבהמה לֹומר לֹו היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבהמּת

אחרים. ּבהמת לרּבֹות צרי היה לא ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹואז

ּבזה ׁשּכתב אהרן קרּבן ּבעל להרב ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹוראיתי

לי, נראים ּדבריו ואין ּבהֹווה. הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּדּבר

לטעֹות ׁשּיׁש ּבמקֹום ּבהֹווה ידּבר לא ְְְְִִֵֵֶֶַָֹּכי

הּטעּות: להסיר ּדברים להֹוסיף ְְְְְִִִִֵַָָָָויצטר
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(ë)äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ
dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§¨−´Ÿ¦©¨®

:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשפחה(קידושין ׁשחציּה ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מדּבר הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת �cÙ˙‰.וחציּה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑,ּפדּויה ואינּה ּפדּויה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְְְֵָָָ
ּבכסף 'ּפדיֹון' לט)ּוסתם גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה היא ְְְִֶֶָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְְִִֵֵֵַַָֹ

ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, יא)את ׁשּמי(כריתות מּכאן, למדּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות נחֿנט)ׁשהּוא כח וגֹו'...(דברים לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' LtÁ‰.והפלא ‡ÏŒÈk∑(כג אם(מכות הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב אין לפיכ ְְְְִֶַָֹƒ…À»»ְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מיתה וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – .חּפׁשה ְִִִִֶַָָָָָֻ

(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

(áë)Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−
ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«

i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒ�Â∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגגלרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

ß oqip e"h iyily mei ß

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈ�L LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתֹו מּׁשעת לֹו, מֹונה כג)מאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלּתםּדהּנה ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפריֹו את . הּפרֹות.. על אּסּור ערלים– לכם ׁשהּספיהיּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה– ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, החייםמּטלת אור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

Ú¯Ê‡כ ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«

ÔkLÓכא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈ�L ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯�Âסמ לּמה הּכתּובים ּבסדר ּבהעיר ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַָָָָ

אהבת למצות הרּבעה מצות ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּכתּוב

ּכה' מתאים סדר לסּדר יֹודע ּומי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַרעים,

אהבת על ה' ׁשּצּוה לצד אכן ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹאלהינּו.

ה' חפץ ּכי יחד לּבם והתקּׁשרּות ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהחברים

אדם יאמר ּומּזה הּקדּוׁשה, ענפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהתקּׁשרּות

עם טהֹורה הרּבעת על ה' יקּפיד לא ְְְִִִַַַַָָֹּכי

הרצֹון אין ּכי ואמר הּכתּוב ּבא לזה ְְִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,

ּבב' ואפּלּו ּבהמה עם ּבהמה לקּׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבזה

ולזה טהרה, מין ׁשּׁשניהם הגם הּטהרה ְְְֲֳֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָָענפי

לֹומר הּטהֹורהEzÓ‰aּדקּדק ּבהמה ּפרּוׁש ְִֵַ¿∆¿¿ְְֵֵַָָ

ּדרׁשּו ּכהנים ׁשּבתֹורת ותמצא לאכילה, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹל

ּבהמה, עם ּבהמה אּלא לי אין לׁשֹונם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָוזה

מּנין, טהֹורה עם טמאה טמאה, עם ְְְְִִִִֵֵַָָָָטהֹורה

ּכאן. עד ּתׁשמרּו, חּקתי את לֹומר ְְִֶַַַַָֹֹֻּתלמּוד

ּבהמה היא ּבהמּת ּכי הּתּנא ׁשסֹובר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהּנה

לא ּבהמּת הּכתּוב אמר לא ואם ְְְְְִֶַַָָָֹֹטהֹורה,

יכׁשר ואדרּבה ּבכלל ׁשהּטהֹורה יֹודע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻהייתי

טהרה, מין התקּׁשרּות ׁשהּוא לצד ְְְֲֳִִֶֶַַַַָָהּמעׂשה

הייתי רּבּוי איזה מרּבה ה' ׁשהיה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוהגם

וטהֹור: טמא ּתערבת מּׁשאר ּבאחד ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּדֹורׁשֹו

B‚Â'.וכיכג) ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙מצֹות ג' ְִ»…∆»»∆¿ְִ

ּדר על הארץ ּביאת א' ּכאן. ְִֶֶֶֶֶַַָָָנאמרּו

ק"י:)אֹומרם יׂשראל(ּכתּבֹות לארץ מעלין הּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻ

הארץ. לׁשבח מאכל עץ ּכל לנטע ב' ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ערלה: ׁשני לנהג ְְְִֵָָֹג'

„BÚּבאֹומרֹו ‰‡¯ÈÎÂıירמז Ï‡ e‡·˙ׁשּלא , ְְְִֹ¿ƒ»…∆»»∆ֶֹ

אּלא הּמרּגׁשֹות לתאבֹון הּכּונה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּתהיה

ּולחׁשק לחּבּוב הארץ אל הּביאה ּכּונת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתהיה

ה' הר ּבּה, ה' ּבחר אׁשר הּקדֹוׁשה ְֲֶֶַַַָָָָָהארץ

להחליט זה ּדּבּור ּכּונת אין ּכי ואמר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשמּה,

ּונטעּתם אּלא הארץ ּביּׁשּוב מהׁשּתּדל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמניעה

אל ּבמאמר ּׁשהתנה ׁשּמה למדּת הא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָוגֹו',

ׁשּתהיה הּמחׁשבה ּתכלית ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהארץ

הּגּוף: להנאת לא ּבּמׂשּכלֹות הארץ ְְֲֲֶַַַַַַָָָָֹֻלמעלת

ּבאֹומרֹו ׁשרֹומז ÏÎ‡Óואּולי ıÚּתֹורה ּבני על ְְְֵֶַ≈«¬»ְֵַָ



מז miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(ë)äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ
dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§¨−´Ÿ¦©¨®

:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשפחה(קידושין ׁשחציּה ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מדּבר הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת �cÙ˙‰.וחציּה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑,ּפדּויה ואינּה ּפדּויה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְְְֵָָָ
ּבכסף 'ּפדיֹון' לט)ּוסתם גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה היא ְְְִֶֶָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְְִִֵֵֵַַָֹ

ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, יא)את ׁשּמי(כריתות מּכאן, למדּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות נחֿנט)ׁשהּוא כח וגֹו'...(דברים לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' LtÁ‰.והפלא ‡ÏŒÈk∑(כג אם(מכות הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב אין לפיכ ְְְְִֶַָֹƒ…À»»ְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מיתה וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – .חּפׁשה ְִִִִֶַָָָָָֻ

(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

(áë)Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−
ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«

i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒ�Â∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגגלרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

ß oqip e"h iyily mei ß

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈ�L LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתֹו מּׁשעת לֹו, מֹונה כג)מאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלּתםּדהּנה ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפריֹו את . הּפרֹות.. על אּסּור ערלים– לכם ׁשהּספיהיּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה– ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, החייםמּטלת אור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

Ú¯Ê‡כ ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«

ÔkLÓכא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈ�L ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯�Âסמ לּמה הּכתּובים ּבסדר ּבהעיר ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַָָָָ

אהבת למצות הרּבעה מצות ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּכתּוב

ּכה' מתאים סדר לסּדר יֹודע ּומי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַרעים,

אהבת על ה' ׁשּצּוה לצד אכן ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹאלהינּו.

ה' חפץ ּכי יחד לּבם והתקּׁשרּות ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהחברים

אדם יאמר ּומּזה הּקדּוׁשה, ענפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהתקּׁשרּות

עם טהֹורה הרּבעת על ה' יקּפיד לא ְְְִִִַַַַָָֹּכי

הרצֹון אין ּכי ואמר הּכתּוב ּבא לזה ְְִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,

ּבב' ואפּלּו ּבהמה עם ּבהמה לקּׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבזה

ולזה טהרה, מין ׁשּׁשניהם הגם הּטהרה ְְְֲֳֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָָענפי

לֹומר הּטהֹורהEzÓ‰aּדקּדק ּבהמה ּפרּוׁש ְִֵַ¿∆¿¿ְְֵֵַָָ

ּדרׁשּו ּכהנים ׁשּבתֹורת ותמצא לאכילה, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹל

ּבהמה, עם ּבהמה אּלא לי אין לׁשֹונם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָוזה

מּנין, טהֹורה עם טמאה טמאה, עם ְְְְִִִִֵֵַָָָָטהֹורה

ּכאן. עד ּתׁשמרּו, חּקתי את לֹומר ְְִֶַַַַָֹֹֻּתלמּוד

ּבהמה היא ּבהמּת ּכי הּתּנא ׁשסֹובר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהּנה

לא ּבהמּת הּכתּוב אמר לא ואם ְְְְְִֶַַָָָֹֹטהֹורה,

יכׁשר ואדרּבה ּבכלל ׁשהּטהֹורה יֹודע ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻהייתי

טהרה, מין התקּׁשרּות ׁשהּוא לצד ְְְֲֳִִֶֶַַַַָָהּמעׂשה

הייתי רּבּוי איזה מרּבה ה' ׁשהיה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוהגם

וטהֹור: טמא ּתערבת מּׁשאר ּבאחד ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּדֹורׁשֹו

B‚Â'.וכיכג) ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙מצֹות ג' ְִ»…∆»»∆¿ְִ

ּדר על הארץ ּביאת א' ּכאן. ְִֶֶֶֶֶַַָָָנאמרּו

ק"י:)אֹומרם יׂשראל(ּכתּבֹות לארץ מעלין הּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻ

הארץ. לׁשבח מאכל עץ ּכל לנטע ב' ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ערלה: ׁשני לנהג ְְְִֵָָֹג'

„BÚּבאֹומרֹו ‰‡¯ÈÎÂıירמז Ï‡ e‡·˙ׁשּלא , ְְְִֹ¿ƒ»…∆»»∆ֶֹ

אּלא הּמרּגׁשֹות לתאבֹון הּכּונה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּתהיה

ּולחׁשק לחּבּוב הארץ אל הּביאה ּכּונת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתהיה

ה' הר ּבּה, ה' ּבחר אׁשר הּקדֹוׁשה ְֲֶֶַַַָָָָָהארץ

להחליט זה ּדּבּור ּכּונת אין ּכי ואמר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשמּה,

ּונטעּתם אּלא הארץ ּביּׁשּוב מהׁשּתּדל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמניעה

אל ּבמאמר ּׁשהתנה ׁשּמה למדּת הא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָוגֹו',

ׁשּתהיה הּמחׁשבה ּתכלית ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהארץ

הּגּוף: להנאת לא ּבּמׂשּכלֹות הארץ ְְֲֲֶַַַַַַָָָָֹֻלמעלת

ּבאֹומרֹו ׁשרֹומז ÏÎ‡Óואּולי ıÚּתֹורה ּבני על ְְְֵֶַ≈«¬»ְֵַָ



miyecwמח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(ãë):ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז :(ויקרא ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ

ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, ּמעׂשר מה לה'". קדׁש וגֹו' הארץ כד)"וכלֿמעׂשר אף(קידושין ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
לּׁשמים ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו הּוא, לה'" "הּלּולים זה ודבר ּכן. .זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑לכם מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מצטער אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרֹות

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ‰'.ּבֹו È�‡∑הבטחתי לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', .אני ְְְֱִִִֶֶַָָָָ¬ƒְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים אזהרה(סג)להרּבה ……¿««»ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הרּבה ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, זריקת לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל Ï‡.ׁשּלא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…
eLÁ�˙∑(סו ּבּדר(סנהדרין הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה המנחׁשין אּלּו ˙e��BÚ.ּכגֹון ‡Ï∑לׁשֹון ¿«¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְ

לצאת קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, החיים.עֹונֹות אור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

(æë)ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì:E ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«
i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ אזנֹו(מכות לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְֲֵֶֶַַַָָָ

הרּבה מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל סביב, עגל ראׁשֹו הּקף ונמצא E�˜Ê.ּולפּדחּתֹו, ˙‡t∑מכות) ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ¿«¿»∆
ואחתכא) ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים חמׁש: והן ּוגבּוליו הּזקן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹסֹוף

יחד הּלחיים ׁשּתי חּבּור מקֹום – ּבסנטרֹו החיים.למּטה אור ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

(çë)àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ
:ýåýé éðà íëa eðzú¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙ�Ï Ë¯NÂ∑מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑(כא ּכתב(מכות ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«ְַ
לעֹולם מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, ד)לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.המחּקה כה "והֹוקע(במדבר : ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ«¬«ְְַ

˜„Lכד da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו ÔeLÁ�˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:Ôe�BÚ¿̇

È˙כז ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C�˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח Ôe�z˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔBÎa Ôe�z˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹוסי ר' ׁשאמר ּכמֹו נטעים, נקראּו הם ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּגם

קי"ח:) נטיעֹות(ׁשּבת וה' ּבעלּתי ּבעילֹות ה' ְְְְִִִַַָָ

ּדכתיב עץ ּכן ּגם ונקראים (יׁשעיהּונטעּתי, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

ּבּזהרס"ה) ּדרׁשּו כן ּוכמֹו עּמי, ימי העץ ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹּכימי

ר"ב) ׁשּמדּבר(ח"ג עצּה, את תׁשחית לא ְְִֵֵֶֶַַַָָֹּבּפסּוק

הכנסת עּקר ׁשּתהיה ה' ויצו ּתֹורה, ּבן ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבאדם

ּתֹורה ּבני ׁשהם מאכל עץ ּבּה לנטע ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהארץ

ּומטהר מחּכים יׂשראל ארץ ׁשל אוירּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכי

קנ"ח:)הּנפׁש מאכל(ב"ב עץ ּתֹורה ּבן ונקרא , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשל מּמעׂשה ּולמד וצא לּנפׁש. מזֹון מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכי

עקיבא פ"ב)רּבי רּבתי ּכּלה ּתֹורה(מּסכת ׁשּלּמד ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבצרה ונתּון מת אביו ׁשהיה ּתינֹוק ְְְִִֵֶָָָָָָלאֹותֹו

נהנה ּתֹורה ּבדברי ּפיו ׁשּפתח ּומּיֹום ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָּגדֹולה

העליֹון: ּבעֹולם ְִֶָָָָאביו

¯Ó‡Âׁשנים ÌÈÏ¯Ú,ג' ÌÎÏ ‰È‰Èּפרּוׁש ¿»«ִָƒ¿∆»∆¬≈ƒֵ

ּתֹורה צפצּוף מהם יצא ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֶֶָֹאטּומים

מאכל ּפרי י"ד)ׁשהּוא קדֹוׁשים ׁשעד(ּתנחּומא ְְְֲִִֶֶַַַָָ

ּובּׁשנה לדּבר, יכֹול הּתינֹוק אין ׁשנים ְִִֵֵַַַָָָָָׁשלׁש

ּתֹורה לֹוּמר ילמדֹו לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהרביעית

הּלּולים, קדׁש יּקרא וזה יׂשראל, ׁשמע לנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹצּוה

ּתאכלּו החמיׁשית ּכמאמרםּובּׁשנה ּפריֹו את ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ

פ"ה)ז"ל ויתחיל(אבֹות לּמקרא, ׁשנים ה' ּבן ְְְִִִֶַַָָָ

מצות לזה הּכתּוב וסמ מאכל. עץ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות

eÏÎ‡˙ ‡Ïיהיה ׁשּלא הּכתּוב רמז הּדם, על ……¿ְִֶֶַַַַָָָֹ

ּגׁשם ׁשהּוא הּדם סּבת על ּבמאכלֹו ְֲִִֶֶֶַַַַָָסּפּוקֹו

הרמּוז הּמׂשּכל לתכלית אלא ּותכּונתֹו ְְְְִֶַַָָָָָָָָֻהאדם

מצות ּכן ּגם לזה וסמ מאכל. Ï‡ּבעץ ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ…

eLÁ�˙חלק הּוא הּדם אכילת ּתכלית ּכי , ¿«¬ְֲִִִֵֶַַַָ

ּבסֹוד ס"ה)הּנחׁש, לחמֹו,(יׁשעיהּו עפר ונחׁש ְְְְְַַַָָָָָָָ

והּוא ּכּלֹותֹו, עד האדם ּגׁשם ּכל אֹוכל ְְֵֶֶַַָָָָוהּוא

˙e��BÚאֹומרֹו ‡ÏÂאֹומרֹו ּדר ז')על (אּיֹוב ְ¿…¿≈ְִֶֶַ

ּופסּוק יעלה, לא ׁשאֹול יֹורד ּכן וּיל ענן ְֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכלה

חלב להרּבֹות הּמרּגׁש אחר ּבהֹול מדּבר ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֻזה

ָָודם:

‰Ìc.לאכו) ÏÚ eÏÎ‡˙מצוה הּכתּוב סמ ֹ…¿««»ְִַַָָָ

ז"ל ּׁשאמרּו מה לרמז ערלה, למצות ְְְְְִִֶַַָָָֹזֹו

ּתלּפּיֹות) מדרׁש ז', כ"א הראשֹון(ּבר"ר אדם ּכי ְְְִִִִַַָָָ

ׁשהּוא הּתרֹו זמן קדם הּדעת עץ ּבאכילת ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחטא

ׁשּבת ליל עד ממּתין היה ׁשאם ערלה, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבחינת

סֹוד הּוא וזה הּיין, על מקּדׁש היה ְְִֵֶֶַַַַָָֹקדׁש

ׁשאמרּו ז"ל ל"ח:)ּדבריהם מֹוׁש(סנהדרין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּׁשאמר מה והּוא ערלתֹו, היא זֹו היה, ְְְְִֶַַָָָָָָָּבערלתֹו

לאזהרת סמּו ערלתֹוהּכתּוב Ï‡וערלּתם ְְְְֲֶַַַַַָָָָָ…

eÏÎ‡˙,ערלה מּפרי ‰Ìcּפרּוׁש ÏÚעל ּפרּוׁש …¿ְְִִֵָָ««»ֵַ

ּדמים ׁשפיכּות לכל סּבה זֹו ּכי הּדם, ְְִִִִִַַָָָָסּבת

ּכי לדעת ל ויׁש זרעּיֹותיו, ודם אדם ְְְְִִֵַַַַַָָָָּדם

חטא ׁשּזּולת מקֹורם זה ועּקרם הערלּות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָסּבת

צֹומח ׁשל לא ּבעֹולם ערלה היתה לא ְְֵֶַָָָָָָָָֹֹאדם

חּיים: ּבעלי ׁשל ְֲִֵֶַַֹולא

B‚Â'.לאכז) eÙw˙לׁשֹון אמר הראׁש ּבהּקפת ֹ«ƒ¿ְְַַַָָָֹ

יחיד. לׁשֹון אמר הּזקן ּובהׁשחתת ְְְִִַַַַַָָָָָרּבים

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

ו)אֹותם"; כא ב פורפויינ"ט(שמואל ּבּקרקע, ּותחּובין מחּקין ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
החיים.ּבלע"ז אור ְַַ

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙B�Ê‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰�Ê˙Œ‡ÏÂ∑אּתה אם «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆ִַָ
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, ג)עֹוׂשה ג רבבים(ירמיה "וּיּמנעּו : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

החיים.וגֹו'" אור ְ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ּבמנעלֹו(יבמות ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם ׁשאני ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּובאפנּדתֹו
ׁשּבת ּדֹוחה החיים.הּמקּדׁש אור ְִֶַַָָ

˙ÈÚËכט ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאינֹו הגם תּקיף לא ּבאזהרת ׁשּיׁשנֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹומר

לֹו אין ׁשעדין מי ּכגֹון תׁשחית, לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹּבאזהרת

ּבלא ׁשאינֹו ּכיון ּתאמר ׁשּלא זקן, ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹחתימת

ׁשּדרׁשּו ּכדר ּתּקיף ּבלא אינֹו (קּדּוׁשיןתׁשחית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכיוןל"ה:) תּקיפּו ּבלא ׁשאינן הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמׁשּפט

ראית ּומה ּתאמר ואם ּתׁשחית. ּבלא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹׁשאינם

הּזכרים אני מרּבה אּלּו, ּולמעט אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָלרּבֹות

אני ּוממעט ּכׁשּיגּדלּו, ּתׁשחית ּבלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּיׁשנם

תׁשחית: לא ּבמינם ׁשאין ְְִִִֵֶַַָָֹהּנׁשים

B‚Â'.וׂשרטכח) LÙ�Ïאֹומרֹו¯ÓBÏ ,LÙ�Ï ְֶֶ»∆∆¿ְ»∆∆«

Ûeb‰ ÏeaÁ Ë¯O‰L Ì‚‰ּפרדת על הּוא ¬«∆«∆∆ƒ«ְֵַַ

לֹומר ודקּדק היקרה. ÌÎ¯N·aהּנפׁש e�z˙ ‡Ï, ְְְִֵֶֶַַַָָ…ƒ¿ƒ¿«¿∆

ּבּנפׁש זה ּפגם יפּגם לא ּכי הּכתּוב ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹהֹודיע

לצד והּטעם הּנפׁש, נרּתק ׁשהּוא ּבבׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

מתֹו על ּבהּול ע"ב)ׁשאדם מ"ג אין(ׁשּבת ֵֵֶַַָָָָ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּכעֹוׂשה ּכ ּכל ּפֹוגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעׂשה

הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא ולזה הּדעת, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָּוביּׁשּוב

זה ÌÎaאחרי e�z˙ ‡Ï Ú˜Ú˜ ˙·˙Îeולא ֲֵֶַ¿…∆«¬«…ƒ¿»∆ְֹ

יגרם לבד ּבּבׂשר ׁשּלא לֹומר ּבבׂשרכם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאמר

ׁשאינֹו לצד האדם ּבפנימּיּות ּגם אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפגם

ּבֹו ׁשּנאמר הּכאב וחם צער מּצד (ב"בעֹוׂשה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַֹ

ואמרֹוט"ז:) צערֹו. ּבׁשעת נתּפס אדם ‡�Èאין ְְְְֲִִֵַַָָָָ¬ƒ

הרׁשּב"י‰' האלהי מאמר ּפי על (זהריתּבאר ְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

רמ"ז) ּכבֹודֹוח"ג ּכּסא על ּתּגיד אני ּתבת ְֲִִִִֵֵַַַּכי

וׁשם ,יתּבר ׁשכינתֹו קֹוראים אנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיתּבר

ּכּסא על יֹוׁשב מל הּוא הּוא ּברּו ֲִֵֵֶֶַָָָהוי"ה

ּכבֹוד על ה' יקּפיד ּכי ּבזה ורמז ְְְְִִֶַַַַַָָהּמלכּות,

זה ּולדר ׁשכינתֹו, ּכבֹוד ועל ,יתּבר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָׁשמֹו

ּבב' ונׁשמתֹו ּגּופֹו יפּגם לבל להאדם ה' ְְְְְְְִִַַָָָָֹיצו

ּוכתבת לנפׁש ׂשרט ׁשהם הרׁשּומים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹמעׂשים

ֲַַקעקע:

B‚Â'.אלכט) Eza ˙‡ ÏlÁzיצו ּפרּוׁש ַ¿«≈∆ƒ¿¿ְֵַ

ּבּה ינהג ׁשּלא ּבת לֹו ׁשּיׁש למי ְְִִֵֵֶֶַַָָֹהאל

ּולהתנאֹות ּכל לפני להראֹותּה חּלין ְְְְְְִִִִֵַַָָֹֻמנהג

והגם ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלפניהם,

ּבת ּכי ׁשּיּודע ּכדי זּוּוגּה להנאת ּבּה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיתּכּון

ּונעימ ּכליפה עם לּה, להראּוי ותּנׂשא היא ה ְְְִִִִֵָָָָָָָָ

מּזה והּיֹוצא לּה, הּוא חּלּול ּכי האל יצו ְְִִִֵֵֶֶַַָָזה

אׁש ּבּה יבער ּכי להּׂשיאּה לא להזנֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָֹהּוא

אּלא ּבלבד זֹו ולא ּכבֹודה, ּותחּלל ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּטבעי

וחֹומד רֹואה ּבלב אׁש להבעיר סּבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּתהיה

זּמה, הארץ ּומלאה ּולבּסֹוף הארץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָותזנה

ּולמד וצא ּבצּוארֹו, ּתלּוי הרׁשע ּכל עֹון ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָונמצא

ּבּפסּוק מֹות אחרי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (י"חמה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

יגּדילב') הראּות ׁשחּוׁש מצרים, ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּכמעׂשה

ויּטהּו ּבּמניעה הרצֹון ּכח ויבּטל ּבּדבר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהחפץ

לצלן: רחמנא הּמעׂשה, חפץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָאל

B‚Â'.אתל) e¯ÓLz È˙˙aLלדעת צרי ֶ«¿…«ƒ¿…¿ִַַָָ

ּבתחּלת ּׁשּצּוה מה ב' ּפעם לֹומר חזר ְִִִֶַַַַַַָָָָלּמה

אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִֵַַַָָָָֹהּפרׁשה,

ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין יהיה יכֹול לׁשֹונם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה

ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את לֹומר ּתלמּוד הּׁשּבת ְְְִֶֶַַַַַַָֹֹאת

מּקׁשי אֹותנּו יֹוציאּו ז"ל ּדבריהם ע"כ. ְְִִִִֵֵֶָוגֹומר

ׁשהיה מּונח ּבמקֹומֹו הּכפל קׁשי אבל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּסמיכּות,

ואת לּמאמר סמּו ּתיראּו ּומקּדׁשי לכּתב ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹלֹו

ולא הּפרׁשה ּבתחּלת האמּור ּתׁשמרּו ְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבתתי

וגֹו': ׁשּבתתי ואת ב' ּפעם לֹומר צרי ְְְִֶַַַַַָָָֹהיה

‰‡¯�Â,ּׁשּלפניה מה עם קׁשּורה זֹו מצוה ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּבּתֹו יחּלל לבל לאב ה' ׁשּצּוה לצד ְְְִִִֵֶַַַָָָּכי

ּתחּלל מעצמּה הּבת ּכי יּמצא לפעמים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהזנֹותּה

האב יד ואין לזנֹות אביה ּוכבֹוד עצמּה ְְְְְִִֵַַָָָָָּכבֹוד

לבל ׁשמירה ׁשּיעׂשה לאב ה' צּוה לזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאמצע

ׁשּיׁש ולהיֹות ּבּמֹוליד. ּתלּוי הּכל ּכי הּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּתזנה

רע טבע הּולדת יפעילּו אׁשר סּבֹות ְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשלׁש

אל יכּון הּזּוּוג ּבׁשעת אם האחד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּנֹולדים,

לקּים הּבֹורא מצות לסּבת לא הּמׁשּגל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹהנאת

הּׁשני הּמין, [רע] ּתגּברת ּבּנֹולד יֹוליד זה ְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמין

מּצד ּפרּוׁש טֹוביםמּמּנּה, לא מעׂשיה ׁשהאּׁשה ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אזלא רחלא ּבתר ע"א)רחלא ס"ג ג'(ּכתּבֹות . ְְְְְֵֵַַָָָֻ

הרע ּבבחינת חׁשבּו אם אֹו אב הּמֹולידים ְְִִִִִֵַַַָָָאם

עליו הּמל חזקיה ּוכמעׂשה הּדעת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבהּסח

ק"ד.)הּׁשלֹום סּבבה(סנהדרין מחׁשבּתם אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

עֹולם. יסֹודי היֹותם הגם הגּון ּבלּתי ְְֱֲִִֵֶֶַָָָהּולדת

אמר א' סּבה e¯ÓLzּכנגד È˙˙aL ˙‡ּדר על ְִֶֶַָָ∆«¿…«ƒ¿…ֶֶַ

ּבּזהר פ"ט.)אֹומרם אׁשר(ח"ב לּסריסים ּבּפסּוק ְֲִִֶַַַַָָָֹ

המסרסים הּצּדיקים ׁשהם ׁשּבתתי, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹיׁשמרּו

ּבליל אּלא לנׁשֹותיהם נזקקים ואינם עצמם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאת

ע"כ. קדֹוׁשים נׁשמֹות לבניהם ּומֹוׁשכין ְְְְִִִֵֶַָָׁשּבת

טהֹורה נפׁש ּבעל ּבן להֹוליד ׁשהרֹוצה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהרי

יפעל ולא הּתאב ּכח ולעצר עצמֹו לסרס ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹֹֹצרי

הּוא. ּברּו ה' מאת ּבֹו המצּוה לּתכלית ְְִֵֵֶֶַַַָָֻאּלא

מּביתֹו זֹונה נפׁש למנע ה' מאמר ‡˙והּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָֹ∆

e¯ÓLz È˙˙aLּתֹוליד ּובזה ּבהם, להזּדּוג «¿…«ƒ¿…ְְִִֵֶֶַָָ

ב' סּבה ּוכנגד ּבּזנּות, הּמֹואסת קדֹוׁשה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָנׁשמה

אמר האם מּצד החׁשק] [ׁשּיבא החׁשׁש ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא

e‡¯Èz ÈLc˜Óeּובזה מהּמקּדׁש לירא אזהרה ƒ¿»ƒƒ»ְְִִֵֶַַָָָָָ

הּמקּדׁש אל יביאנה לבל האּׁשה עצמּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתׁשמר

סמ הּג' סּבה ּוכנגד הּמרים. מי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלהׁשקֹותּה

אזהרת ‰ÌÈ�Ú„iלזה Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ e�Ùz Ï‡ ְֶַַָָ«ƒ¿∆»……¿∆«ƒ¿…ƒ

להּדבק ּומתאּוה הרֹוצה הּטמאה ּבחינֹות ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻהם

ותבת הּטהֹור. C¯cּבאדם ÏÚ ‰·‡ ÔBLÏ ˙·‡ ְֵַַָָָָ……¿»»«∆∆

B¯ÓB‡(כ"ג ורמז(ּדברים ה'. אבה È�Ú„Èולא ¿ְְְִֶֶָָָֹƒ¿…ƒ

¯ÓBÏ ‡e‰ּכי אצלֹו, ידּוע יהיה יחׁשב ׁשּלא «ְְְִִֶֶֶַַָֹֹ

ּכּטבע ּבֹו להּדבק האדם מכרחת הּטמא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָידיעת

וחׁשּוק: ּבעליֹון להּדבק ׁשחפץ ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָהּׁשפל

¯Ó‡ÂÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡להּמׁש טעם לתת ּבא . ¿»«¬ƒ¡…≈∆ְִֵֵַַָָָ

ּכי לצד ּכי החֹוׁשב, מּסּבת רעה ְִִִִֵֶֶַַַָָנפׁש

יׂשראל נפׁש ּבתֹו ׁשֹוכן ּפרּוׁש, אלהינּו, ְְֱִֵֵֵֵֶֶָֹה'

מס הרע ּבבחינת האדם הּקדּׁשהּבחׁשב ּכח ּתּלק ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הרע, חלק אּלא להמׁשי לפניו מזּדּמן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

סּבֹות מּג' עצמֹו ׁשֹומר ׁשאינֹו ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָנמצא

וכּו': ּבּתֹו מחּלל ְְִֵַהּוא
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ו)אֹותם"; כא ב פורפויינ"ט(שמואל ּבּקרקע, ּותחּובין מחּקין ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
החיים.ּבלע"ז אור ְַַ

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙B�Ê‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰�Ê˙Œ‡ÏÂ∑אּתה אם «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆ִַָ
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, ג)עֹוׂשה ג רבבים(ירמיה "וּיּמנעּו : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

החיים.וגֹו'" אור ְ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ּבמנעלֹו(יבמות ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם ׁשאני ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּובאפנּדתֹו
ׁשּבת ּדֹוחה החיים.הּמקּדׁש אור ְִֶַַָָ

˙ÈÚËכט ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאינֹו הגם תּקיף לא ּבאזהרת ׁשּיׁשנֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹומר

לֹו אין ׁשעדין מי ּכגֹון תׁשחית, לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹּבאזהרת

ּבלא ׁשאינֹו ּכיון ּתאמר ׁשּלא זקן, ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹחתימת

ׁשּדרׁשּו ּכדר ּתּקיף ּבלא אינֹו (קּדּוׁשיןתׁשחית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּכיוןל"ה:) תּקיפּו ּבלא ׁשאינן הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמׁשּפט

ראית ּומה ּתאמר ואם ּתׁשחית. ּבלא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹׁשאינם

הּזכרים אני מרּבה אּלּו, ּולמעט אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָלרּבֹות

אני ּוממעט ּכׁשּיגּדלּו, ּתׁשחית ּבלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּיׁשנם

תׁשחית: לא ּבמינם ׁשאין ְְִִִֵֶַַָָֹהּנׁשים

B‚Â'.וׂשרטכח) LÙ�Ïאֹומרֹו¯ÓBÏ ,LÙ�Ï ְֶֶ»∆∆¿ְ»∆∆«

Ûeb‰ ÏeaÁ Ë¯O‰L Ì‚‰ּפרדת על הּוא ¬«∆«∆∆ƒ«ְֵַַ

לֹומר ודקּדק היקרה. ÌÎ¯N·aהּנפׁש e�z˙ ‡Ï, ְְְִֵֶֶַַַָָ…ƒ¿ƒ¿«¿∆

ּבּנפׁש זה ּפגם יפּגם לא ּכי הּכתּוב ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹהֹודיע

לצד והּטעם הּנפׁש, נרּתק ׁשהּוא ּבבׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

מתֹו על ּבהּול ע"ב)ׁשאדם מ"ג אין(ׁשּבת ֵֵֶַַָָָָ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּכעֹוׂשה ּכ ּכל ּפֹוגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעׂשה

הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא ולזה הּדעת, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָּוביּׁשּוב

זה ÌÎaאחרי e�z˙ ‡Ï Ú˜Ú˜ ˙·˙Îeולא ֲֵֶַ¿…∆«¬«…ƒ¿»∆ְֹ

יגרם לבד ּבּבׂשר ׁשּלא לֹומר ּבבׂשרכם ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאמר

ׁשאינֹו לצד האדם ּבפנימּיּות ּגם אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפגם

ּבֹו ׁשּנאמר הּכאב וחם צער מּצד (ב"בעֹוׂשה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַֹ

ואמרֹוט"ז:) צערֹו. ּבׁשעת נתּפס אדם ‡�Èאין ְְְְֲִִֵַַָָָָ¬ƒ

הרׁשּב"י‰' האלהי מאמר ּפי על (זהריתּבאר ְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

רמ"ז) ּכבֹודֹוח"ג ּכּסא על ּתּגיד אני ּתבת ְֲִִִִֵֵַַַּכי

וׁשם ,יתּבר ׁשכינתֹו קֹוראים אנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיתּבר

ּכּסא על יֹוׁשב מל הּוא הּוא ּברּו ֲִֵֵֶֶַָָָהוי"ה

ּכבֹוד על ה' יקּפיד ּכי ּבזה ורמז ְְְְִִֶַַַַַָָהּמלכּות,

זה ּולדר ׁשכינתֹו, ּכבֹוד ועל ,יתּבר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָׁשמֹו

ּבב' ונׁשמתֹו ּגּופֹו יפּגם לבל להאדם ה' ְְְְְְְִִַַָָָָֹיצו

ּוכתבת לנפׁש ׂשרט ׁשהם הרׁשּומים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹמעׂשים

ֲַַקעקע:

B‚Â'.אלכט) Eza ˙‡ ÏlÁzיצו ּפרּוׁש ַ¿«≈∆ƒ¿¿ְֵַ

ּבּה ינהג ׁשּלא ּבת לֹו ׁשּיׁש למי ְְִִֵֵֶֶַַָָֹהאל

ּולהתנאֹות ּכל לפני להראֹותּה חּלין ְְְְְְִִִִֵַַָָֹֻמנהג

והגם ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלפניהם,

ּבת ּכי ׁשּיּודע ּכדי זּוּוגּה להנאת ּבּה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיתּכּון

ּונעימ ּכליפה עם לּה, להראּוי ותּנׂשא היא ה ְְְִִִִֵָָָָָָָָ

מּזה והּיֹוצא לּה, הּוא חּלּול ּכי האל יצו ְְִִִֵֵֶֶַַָָזה

אׁש ּבּה יבער ּכי להּׂשיאּה לא להזנֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָֹהּוא

אּלא ּבלבד זֹו ולא ּכבֹודה, ּותחּלל ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּטבעי

וחֹומד רֹואה ּבלב אׁש להבעיר סּבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּתהיה

זּמה, הארץ ּומלאה ּולבּסֹוף הארץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָותזנה

ּולמד וצא ּבצּוארֹו, ּתלּוי הרׁשע ּכל עֹון ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָונמצא

ּבּפסּוק מֹות אחרי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (י"חמה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

יגּדילב') הראּות ׁשחּוׁש מצרים, ארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּכמעׂשה

ויּטהּו ּבּמניעה הרצֹון ּכח ויבּטל ּבּדבר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהחפץ

לצלן: רחמנא הּמעׂשה, חפץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָאל

B‚Â'.אתל) e¯ÓLz È˙˙aLלדעת צרי ֶ«¿…«ƒ¿…¿ִַַָָ

ּבתחּלת ּׁשּצּוה מה ב' ּפעם לֹומר חזר ְִִִֶַַַַַַָָָָלּמה

אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִֵַַַָָָָֹהּפרׁשה,

ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין יהיה יכֹול לׁשֹונם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה

ּתׁשמרּו ׁשּבתתי את לֹומר ּתלמּוד הּׁשּבת ְְְִֶֶַַַַַַָֹֹאת

מּקׁשי אֹותנּו יֹוציאּו ז"ל ּדבריהם ע"כ. ְְִִִִֵֵֶָוגֹומר

ׁשהיה מּונח ּבמקֹומֹו הּכפל קׁשי אבל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּסמיכּות,

ואת לּמאמר סמּו ּתיראּו ּומקּדׁשי לכּתב ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹלֹו

ולא הּפרׁשה ּבתחּלת האמּור ּתׁשמרּו ְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבתתי

וגֹו': ׁשּבתתי ואת ב' ּפעם לֹומר צרי ְְְִֶַַַַַָָָֹהיה

‰‡¯�Â,ּׁשּלפניה מה עם קׁשּורה זֹו מצוה ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּבּתֹו יחּלל לבל לאב ה' ׁשּצּוה לצד ְְְִִִֵֶַַַָָָּכי

ּתחּלל מעצמּה הּבת ּכי יּמצא לפעמים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהזנֹותּה

האב יד ואין לזנֹות אביה ּוכבֹוד עצמּה ְְְְְִִֵַַָָָָָּכבֹוד

לבל ׁשמירה ׁשּיעׂשה לאב ה' צּוה לזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאמצע

ׁשּיׁש ולהיֹות ּבּמֹוליד. ּתלּוי הּכל ּכי הּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּתזנה

רע טבע הּולדת יפעילּו אׁשר סּבֹות ְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשלׁש

אל יכּון הּזּוּוג ּבׁשעת אם האחד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּנֹולדים,

לקּים הּבֹורא מצות לסּבת לא הּמׁשּגל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹהנאת

הּׁשני הּמין, [רע] ּתגּברת ּבּנֹולד יֹוליד זה ְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמין

מּצד ּפרּוׁש טֹוביםמּמּנּה, לא מעׂשיה ׁשהאּׁשה ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אזלא רחלא ּבתר ע"א)רחלא ס"ג ג'(ּכתּבֹות . ְְְְְֵֵַַָָָֻ

הרע ּבבחינת חׁשבּו אם אֹו אב הּמֹולידים ְְִִִִִֵַַַָָָאם

עליו הּמל חזקיה ּוכמעׂשה הּדעת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבהּסח

ק"ד.)הּׁשלֹום סּבבה(סנהדרין מחׁשבּתם אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

עֹולם. יסֹודי היֹותם הגם הגּון ּבלּתי ְְֱֲִִֵֶֶַָָָהּולדת

אמר א' סּבה e¯ÓLzּכנגד È˙˙aL ˙‡ּדר על ְִֶֶַָָ∆«¿…«ƒ¿…ֶֶַ

ּבּזהר פ"ט.)אֹומרם אׁשר(ח"ב לּסריסים ּבּפסּוק ְֲִִֶַַַַָָָֹ

המסרסים הּצּדיקים ׁשהם ׁשּבתתי, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹיׁשמרּו

ּבליל אּלא לנׁשֹותיהם נזקקים ואינם עצמם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאת

ע"כ. קדֹוׁשים נׁשמֹות לבניהם ּומֹוׁשכין ְְְְִִִֵֶַָָׁשּבת

טהֹורה נפׁש ּבעל ּבן להֹוליד ׁשהרֹוצה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהרי

יפעל ולא הּתאב ּכח ולעצר עצמֹו לסרס ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹֹֹצרי

הּוא. ּברּו ה' מאת ּבֹו המצּוה לּתכלית ְְִֵֵֶֶַַַָָֻאּלא

מּביתֹו זֹונה נפׁש למנע ה' מאמר ‡˙והּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָֹ∆

e¯ÓLz È˙˙aLּתֹוליד ּובזה ּבהם, להזּדּוג «¿…«ƒ¿…ְְִִֵֶֶַָָ

ב' סּבה ּוכנגד ּבּזנּות, הּמֹואסת קדֹוׁשה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָנׁשמה

אמר האם מּצד החׁשק] [ׁשּיבא החׁשׁש ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא

e‡¯Èz ÈLc˜Óeּובזה מהּמקּדׁש לירא אזהרה ƒ¿»ƒƒ»ְְִִֵֶַַָָָָָ

הּמקּדׁש אל יביאנה לבל האּׁשה עצמּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתׁשמר

סמ הּג' סּבה ּוכנגד הּמרים. מי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלהׁשקֹותּה

אזהרת ‰ÌÈ�Ú„iלזה Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ e�Ùz Ï‡ ְֶַַָָ«ƒ¿∆»……¿∆«ƒ¿…ƒ

להּדבק ּומתאּוה הרֹוצה הּטמאה ּבחינֹות ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻהם

ותבת הּטהֹור. C¯cּבאדם ÏÚ ‰·‡ ÔBLÏ ˙·‡ ְֵַַָָָָ……¿»»«∆∆

B¯ÓB‡(כ"ג ורמז(ּדברים ה'. אבה È�Ú„Èולא ¿ְְְִֶֶָָָֹƒ¿…ƒ

¯ÓBÏ ‡e‰ּכי אצלֹו, ידּוע יהיה יחׁשב ׁשּלא «ְְְִִֶֶֶַַָֹֹ

ּכּטבע ּבֹו להּדבק האדם מכרחת הּטמא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָידיעת

וחׁשּוק: ּבעליֹון להּדבק ׁשחפץ ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָהּׁשפל

¯Ó‡ÂÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡להּמׁש טעם לתת ּבא . ¿»«¬ƒ¡…≈∆ְִֵֵַַָָָ

ּכי לצד ּכי החֹוׁשב, מּסּבת רעה ְִִִִֵֶֶַַַָָנפׁש

יׂשראל נפׁש ּבתֹו ׁשֹוכן ּפרּוׁש, אלהינּו, ְְֱִֵֵֵֵֶֶָֹה'

מס הרע ּבבחינת האדם הּקדּׁשהּבחׁשב ּכח ּתּלק ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הרע, חלק אּלא להמׁשי לפניו מזּדּמן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

סּבֹות מּג' עצמֹו ׁשֹומר ׁשאינֹו ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָנמצא

וכּו': ּבּתֹו מחּלל ְְִֵַהּוא
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(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה ויּדעֹוני,(סנהדרין מּׁשחיֹו. המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם ּבם,∑‡eL˜·zŒÏ.ּמכניס ּתעסקּו ׁשאם ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְְֲִִִֶַַָָ

אתכם מתעב ואני לפני מּטּמאין ‡ÌÎÈ‰Ï.אּתם '‰ È�‡∑מחל אּתם מי את ּבמיּדעּו .יפין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtîE ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−
ñ :ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN È�tÓ∑(לב קידושין חכמה(ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן z¯„‰Â.יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿»«¿»
Ô˜Ê È�t∑:נאמר לכ ראהּו? ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿≈»≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

נאמר לּלב הּמסּור ּדבר וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ"ויראת
"מאלהי "ויראת החיים.ּבֹו: אור ְֱֵֵֶָָֹ

˙˙ÔeÚaלא ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

c‰˙e¯לב Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiååíéðäkä-ìà rLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´

:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàìæýåýé øîàiå ¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

:Cnr äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«

äá:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úrä¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦

â:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-NriåãrLBäé ìî-øLà øácä äæå ©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מּפנילב) Ìe˜z ‰·ÈNז"ל רּבֹותינּו ְִֵ≈»»¿ֵַ

ל"ב:)אמרּו ׁשהּוא(קּדּוׁשין ׂשיבה מּפני ְְִִִֵֵֶָָ

הּדּור, ּבּה ׁשּיׁש קימה והדרּת ּתקּום ּבׁשנים ְְְִִִֵֶַָָָָָָָּגדֹול

קׁשה חכמה, ׁשּקנה זה זקן ּפני והדרּת ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּתקּום

זקן ּומּפני ׂשיבה מּפני לֹומר לֹו היה זה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכפי

ההּדּור להמׁשי ׁשּנתּכּון ואּולי והדרּת. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתקּום

ׁשהּוא לׂשיבה והּקימה חכמה ׁשּקנה זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלזקן

ּגדֹולה הדרגה ׁשּצרי ּבזה והּכּונה ּבימים. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהּבא

והגם ּבׁשנים. ּגדֹול מּכבֹוד יֹותר החכם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבכבֹוד

והּדּור וקימה לזה והּדּור קימה ז"ל ְְְְִִִִֶֶָָָָׁשּדרׁשּו

לדּבר הּכתּוב ּׁשּנתחּכם מּמה זה ּכל עם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלזה,

ּגדֹול ּכי הֹודיענּו לּזקן, הּדּור להמׁשי זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבסדר

נמצינּו ּומעּתה ּבׁשנים. ּגדֹול מהּדּור לּזקן ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָהּדּור

ׂשיבה: מּבעל יֹותר החכם לכּבד ׁשּצרי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומרים

„BÚרּבה ּבבראׁשית ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִִִֵֶֶַַָָֹירמז

הּׂשיבה(פס"ה) על ּבּקׁש אבינּו אברהם ְִִִֵֵַַַָָָָּכי

ּדכתיב וכּו' מהּבן האב נּכר ׁשּיהיה (ּבראׁשיתּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

א') אֹומרֹוכ"ד והּוא זקן, ÈN·‰ואברהם È�tÓ ְְְְֵַָָָƒ¿≈≈»

Ìe˜zאברהם ׁשהּוא זקן ּפני מהּדר אּתה ּובזה »ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

זה: ּדבר היה ידֹו ׁשעל זקן ואברהם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדכתיב

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פי"ב)ירמז ּכי(ב"ר ְְִִֶֶַָֹ

לאדם ה' ויצו קֹומה, ּכפּופי ְְִִֵַָָָָָָהרׁשעים

היא וזֹו לה' לׁשּוב מעׂשיו לתּקן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשּיתעֹורר

ּפרּוׁש ׂשיבה מּפני מעׂשיו לתּקן והעירֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָקֹומתֹו,

אֹומרם ּדר על מּמּנּו, ּתאבד ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׂשיבתֹו

נ'.)ז"ל ּפֹוחתין(יבמֹות זכה לא לֹו מׁשלימין זכה ְְֲִִִַָָָָָֹ

רמז ּגם ׁשנה. ע' ׁשנֹותינּו לימי יּגיע ולא ְְִִֵֵַַַַָָָֹלֹו

ׁשהם ׂשיבתֹו ּבעת רעים ימים יבאּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכדי

ז"ל ּכאֹומרם יּסּורין מּכל לאדם הּקׁשים ְְִִִִִִַָָָָָָיּסּורין

פי"ב) רּבה האדם(קהלת ׁשּכֹוחֹות ימים הם ּגם ּכי ִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להׁשּגחה צרי והּוא אפסים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָוהׁשּתּדלּותיו

ֱֹאלהּות:

„BÚירמזÔ˜Ê È�t z¯„‰Âעצמֹו זקנת ּפרּוׁש ְִֹ¿»«¿»¿≈»≈ְְִֵַַ

אֹומרם ּדר נ"ג.)על ילּדּותינּו(סּכה אׁשרי ְְְֵֵֶֶַַַָָֻ

ז"ל למאמרם רמז ּגם זקנּותנּו. את ּבּיׁשה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

י"ד:) מעֹולם(חגיגה הֹול ׁשהּצּדיק ׁשּבׁשעה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

אברהם אׁשרי אבינּו לאברהם אֹומרים ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּזה

ּוכׁשהֹול ,מחלצי יצא זה ׁשּצּדיק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאבינּו

אּלא לפניו ּכן אֹומרים ׁשאין ּדי לא ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרׁשע

ואֹומר להאדם ה' מעֹורר לזה מצטער, ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

Ô˜Êלֹו È�t z¯„‰Âׁשּמתהּדר אברהם זה ¿»«¿»¿≈»≈ְְִֵֶֶַַָָ

והֹוסיף וכּו'. אׁשרי לפניו ְְְְְְִִֶֶַָָּכׁשאֹומרים

ואמר הּבא, עֹולם מעניני ÈÂ¯‡˙להפחידֹו ְְְְְִִֵֵַַַָָָ¿»≈»

EÈ‰Ï‡n,הּדין יֹום ענׁש יראת ‰'זֹו È�‡זֹו ≈¡…∆ְִִֶַַֹ¬ƒ

ירצה אֹו הּבא. עֹולם ׁשל טֹוב ׂשכר ְְִֶֶַַָָָָּתׁשלּום

וגֹו', ויראת יראה והאהבה, הּיראה ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָלהעיר

האהבה מקֹור הּוא זה ׁשם ּכי ד' אני ְֲֲֲִִֵֶַַָָָאהבה

מׂשּכיל: ּכל ּבלב ְְֲִֵַַָָהחׁשּוקה

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

ß oqip f"h iriax mei ß

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkäíéìî-ék ¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéäå| ékíéraøà ¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´

ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´

õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤

:Láãe áìç úáææzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

ç:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéìûøNé-éðá eðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìbaàéõøàä øeárî eìëàiå ©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéäéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBòâéåéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa éäéå ²¦§¥¬¦§¨¥−¨®©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«

ãé| øîàiåäî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬

:Bcár-ìà øaãî éðãàåèäzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå £Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîòåàëïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬

:àaæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáäãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á

éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤

ìå ýåýé øçàúàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkäãéðäk-úàå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´

àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMääíéøîkä-úà úéaLäå ©¨¨®¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìååóøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬Ÿ

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúàæøLà íéLãwä éza-úà õziå Ÿ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà ýåýé úéáaçànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå §¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´

ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´¨®©§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©



ני
miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

ß oqip f"h iriax mei ß

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkäíéìî-ék ¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéäå| ékíéraøà ¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´

ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´

õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤

:Láãe áìç úáææzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

ç:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéìûøNé-éðá eðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìbaàéõøàä øeárî eìëàiå ©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéäéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBòâéåéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa éäéå ²¦§¥¬¦§¨¥−¨®©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«

ãé| øîàiåäî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬

:Bcár-ìà øaãî éðãàåèäzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå £Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîòåàëïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬

:àaæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáäãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á

éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤

ìå ýåýé øçàúàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkäãéðäk-úàå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´

àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMääíéøîkä-úà úéaLäå ©¨¨®¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìååóøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬Ÿ

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúàæøLà íéLãwä éza-úà õziå Ÿ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà ýåýé úéáaçànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå §¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´

ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´¨®©§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©



miyecwנב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«

i"yx£e�B˙ ‡Ï∑ּתֹורה ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
הּגבּורה מּפי החיים.ׁשּנּתנה אור ְְִִִֶַָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|záäàå íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk BìÆ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È�‡∑אני ואלהיו החיים.אלהי אור ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱֲִֵֶָֹֹ

(äì):äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈©§¨«
i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְֱֲֲִִֵֶַַַָֹ

ׁשּקר ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה היא ּכאן? הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעול
האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי הּדין, את ּכמקלקל הּוא הרי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבּמּדה,
מארצם אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את ּומחּלל הארץ את מטּמא .ּבדּין: ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

‰cna∑הארץ מּדת כט)זֹו ב''ב סא. הּלח∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו∑Ï˜Lna.(ב''מ מּדת .היא «ƒ»ִֶַָָ«ƒ¿»ְְַָ«¿»ִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּובּמׂשּורה ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ּתעׂשּו לה)לא ּבׁשעת(יט, ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק . . הּמאזנים לצּדק עׂשה מצות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּמּדה(רמּב"ם)עׂשּיתן אְך ּבּזּולת; התחּׁשבּות על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן ּבּבית, והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהחסרה

האדם ׁשל עצמֹוערמּומּיּות לבין .ּבינֹו ְְְִֵֵֶַַָָָ

Ï‡לג ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È Ôe�B˙»≈

BÈb¯‡לד ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øN rLBäéèýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà §ª̧©̧©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéaàëýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìàáëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâëäNrð eäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦®̈©«£º̈

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtäãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå| ìk úàå íéìlbä-úàå íé ©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨

íéáúkä äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìräëýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì äéä-àì eäîëå ©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸

:eäîk í÷-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ¨¬¨«Ÿ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.וכילג) ¯b Ez‡ ¯e‚Èיחיד לׁשֹון אמר ְִ»ƒ¿≈¿ְִַָָ

ÌÎˆ¯‡a ÌÈa¯ ÔBLÏ ¯ÓBÏ ¯ÊÁÂ Ez‡לצד . ƒ¿¿»««¿«ƒ¿«¿¿∆ְַ

הּצּדיק ּבאמצעּות ּתהיה הּגרים המׁשכת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכי

טהר לצד ּגם הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְְְִַַַַַָָָָָָֹּכאברהם

לזה הּׁשבּויֹות, נפׁשֹות ּתגרר הּקדֹוׁשה ְְְְִֶֶֶַַָָָֹארץ

לא‡Ezאמר ּכי הּצּדיק, אל לרמז יחיד לׁשֹון ַָƒ¿ְְִִִִֶַַָֹֹ

ואמר הּקדּׁשה, ענפי המׁשכת ּבגדר הם ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּכּלן

ÌÎˆ¯‡aׁשּגם הארץ, למעׂשה יׁשנהלרמז היא ¿«¿¿∆ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

זֹו: טֹובה ּפעּלה ְְֶֶָָֻּבגדר

„BÚהּזה ּבעֹולם הּׁשכינה הׁשראת על ְְְִִֶַַַַַָָָָֹירמז

מּמקֹום ּגר אּת יגּור ּכי ה' ויצו ְִִִִִֵַָָָאּתנּו,

ּדר על אּת לֹומר ּדקּדק ע"ח)ּגבֹוּה אהל(ּתהּלים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ואמר ּבאדם. הּקדֹוׁשהÌÎˆ¯‡aׁשּכן ארץ היא ְִֵַָָָָ¿«¿¿∆ְִֶֶַָ

עליֹון מקֹומּה ועזבה הּׁשכינה, מקֹום ׁשם ְְְְְְִִֶַָָָָָּכי

ל ׁשאין אתֹו, תֹונּו לא ּבארץ. לגּור ְֵֶֶָָָָָֹֹּובאה

ואֹומרֹו הּׁשכינה. ּכאֹונאת ÌkÓאֹונאה Á¯Ê‡k ְְְְִַַָָָָ¿∆¿»ƒ∆

:„‰È˙‰Ï ÌÈ‡a‰ 'eÎÂ ÌÈ¯b‰ ÏÚ ¯È‰Ê‰Ï 'B‚Â¿¿«¿ƒ««≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈

B‚Â'.ּכאזרחלד) ÌkÓׁשּכל סֹודֹו ה' ּגּלה ּכאן ְְֶָƒ∆¿ִֶָָָ

ּבמצרים טבּועים היּו קדֹוׁשֹו עם ְְְְְִִִַַַָנפׁשֹות

ּכאזרח(החֹומֹות)ּבתֹו ּׁשאמר מה והּוא האּמֹות, ְְְְֶֶַַַָָָֻ

מרעים זרע יׁשוה אי ּתאמר ואם וגֹו'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹמּכם

לזה ה'. ידידי ׁשאבֹותיו לאזרח ּגֹוים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשאבֹותיו

ÌÈ¯ˆÓאמר ı¯‡a Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯b Èk,ּפרּוׁש , ַָƒ≈ƒ¡ƒ∆¿∆∆ƒ¿»ƒֵ

ועּין מצרים, קלּפֹות ּתֹו מערבים היּו ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹנפׁשֹותם

יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי ב')מה אנכי(כ' ּבּפסּוק ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּוכמֹו וגֹו', מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר וגֹו' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַה'

ועכׁשו הּקלּפֹות ּתֹו נפׁשֹו היתה זה ּגר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָכן

יׁשנֹו זה ּוכפי לׁשרׁשּה, וחזרה ּבעֹולם ְְְְְְְִֶֶָָָָָָָָזרחה

על ׁשאם וגֹו', גרים ּכי לׁשבח טעם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַלנתינת

ּגר יׁשּתּנה ּכי נכֹון הּטעם אין הּגּופֹות ְִִֵֵֵֶַַַַַָּגרּות

ההבּדל לצד נאהב יהיה ׁשּלא האּמֹות מן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּבא

מׁשּפחֹות ּככל לא ּכי הּמׁשּפחֹות, ּבׁשּנּוי ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹׁשּיׁשנֹו

יׂשראל: ּבית ְִִֵֵַָהּגֹוים

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i iying meil inei xeriy

(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ�·‡∑ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æì)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
ô :ýåýé éðà íúàŸ¨®£¦−§Ÿ̈«

ß oqip f"i iying mei ß

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡Â∑האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ)עם ּדין, לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַַֹ

אֹותן מסּיעין ‰‡¯ı.הארץ ÌÚ∑(ת"כ)עלֿידי הארץ את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַָָָ«»»∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּללּומצ החיים.וֹות אור ְִַָ

(â)áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£È�tŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙� BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ג)ּפֹונה כ, לחזר(רש"י והצרְך הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

זבחיהם את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל

ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכְך לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת החייםׁשאינּה אור ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

(ã)Léàä-ïî íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦¨¦´
:Búà úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

ÔÏÈÎÓלו ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂ�Ê‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈ�È‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ôe„aÚ˙Âלז È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aÓב ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡�·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

È˙ד Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ואלב) Ï‡¯NÈ È�aאֹומרֹו ואלטעם ְֶ¿≈ƒ¿»≈¿ְְֶַַ

יׂשראל ּכללּות להזהיר נתּכּון יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּבני

וא ,לּמל מּזרעֹו הּנֹותן וא"ולהרג ּבתֹוספת מר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

העם ּכל חּיּוב ּגם הּמעביר חּיּוב ׁשּמלבד ְֲִִִִֶַַַַַָָָלֹומר

ְֲִַלהעניׁשֹו:

B‚Â'.ג) È�t ˙‡ Ôz‡ È�‡Âמה לדעת צרי «¬ƒ∆≈∆»«¿ִַַַָָ

וירּגמּו למּטה ּדין ׁשּיׁש אחר זה לענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּמקֹום

אבן: ֶָאֹותֹו

‰‡¯�Âההריגה ענׁש ׁשּמלבד הּכתּוב יֹודיע ּכי ¿ƒ¿∆ְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
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(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ�·‡∑ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æì)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
ô :ýåýé éðà íúàŸ¨®£¦−§Ÿ̈«

ß oqip f"i iying mei ß

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡Â∑האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ)עם ּדין, לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַַֹ

אֹותן מסּיעין ‰‡¯ı.הארץ ÌÚ∑(ת"כ)עלֿידי הארץ את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַָָָ«»»∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּללּומצ החיים.וֹות אור ְִַָ

(â)áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£È�tŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙� BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ג)ּפֹונה כ, לחזר(רש"י והצרְך הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

זבחיהם את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל

ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכְך לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת החייםׁשאינּה אור ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

(ã)Léàä-ïî íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦¨¦´
:Búà úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

ÔÏÈÎÓלו ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂ�Ê‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈ�È‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ôe„aÚ˙Âלז È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aÓב ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡�·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

È˙ד Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ואלב) Ï‡¯NÈ È�aאֹומרֹו ואלטעם ְֶ¿≈ƒ¿»≈¿ְְֶַַ

יׂשראל ּכללּות להזהיר נתּכּון יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּבני

וא ,לּמל מּזרעֹו הּנֹותן וא"ולהרג ּבתֹוספת מר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

העם ּכל חּיּוב ּגם הּמעביר חּיּוב ׁשּמלבד ְֲִִִִֶַַַַַָָָלֹומר

ְֲִַלהעניׁשֹו:

B‚Â'.ג) È�t ˙‡ Ôz‡ È�‡Âמה לדעת צרי «¬ƒ∆≈∆»«¿ִַַַָָ

וירּגמּו למּטה ּדין ׁשּיׁש אחר זה לענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּמקֹום

אבן: ֶָאֹותֹו

‰‡¯�Âההריגה ענׁש ׁשּמלבד הּכתּוב יֹודיע ּכי ¿ƒ¿∆ְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
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i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑,קטּנה סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגדֹולה סנהדרי ׁשּיעלימּו החיים.סֹוף אור ְְְְִֵֶֶַַָ

(ä)ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®§¦§©¦̧
úàå Búà|áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

:ínò©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ‡˙B.ׁשאין Èz¯Î‰Â∑ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ּביּסּוריןהּמׁשּפחה אּלא ּבהּכרת ‡È¯Á.הּמׁשּפחה ˙B�ÊÏ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿«¬≈

CÏn‰∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר החיים.לרּבֹות אור «…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤

:Bnò©«

(æ):íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑אלילים עבֹודת ּפריׁשּות החיים.זֹו אור ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß oqip g"i iyiy mei ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

‰‰e‡ה ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡�‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»
:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

ÈÚËÓÏו e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a È�t˙È Èc L�‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L�‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז ‡�‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא לנפׁש, ענׁש לֹו יהיה Èz¯Î‰Âעֹוד ְְְִֶֶֶֶָֹ¿ƒ¿«ƒ

BnÚ ·¯wÓ B˙‡.הּקדּׁשה נצר מענף ּפרּוׁש …ƒ∆∆«ְֲֵֵֵֶַַָֻ

ואמר אּלּו ענׁשים לב' טעם הּכתּוב Èkונתן ְְְֳִֵַַַַַָָָָƒ

‡nË ÔÚÓÏ 'eÎÂ BÚ¯fÓוגֹומרÏlÁÏe,'וגֹו ƒ«¿¿¿«««≈ְֵ¿«≈ְ

טּמא ּכנגד ענׁשין, ב' ּוכנגּדן ּפגמים ב' ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָהרי

קדׁשֹו ׁשם חּלּול ּוכנגד ּבאבן, ירּגמּוהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָמקּדׁש

מעּמּה: נפׁשֹו ונכרת יתחּלל הּוא ְְְְִִֵֵַַַַַָּגם

eÓÈÏÚÈ.ואםד) ÌÏÚ‰לֹומר הּכפל, טעם ְִ«¿≈«¿ƒֶֶַַַַ

יכֹולין אינם ׁשּוב האחד מן העלימּו ְֱִִִִֵֶֶֶָָָׁשאם

וּדאי ויעלימּו אחריהם, מהּבאים להעלים ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

יאמרּו ּבהם ּדין לעׂשֹות ירצּו אם ּכי ְְֲִִִִִֶַָָֹֻמּכּלם,

[ּבראׁשֹון]. ּבאחד ּדין עׂשיתם לא לּמה ֲִִִֶֶֶָָָָָָֹלהם

יאמר לּמלÌÏÚ‰,אֹו מּלּתן ימנעּוהּו לבל ַֹ«¿≈ְְְִִִֵֶַַֹ

eÓÈÏÚÈ,נתן אׁשר אחר מׁשּפט ּבֹו מּלעׂשֹות «¿ƒְֲֲִִֶַַַַָָ

וגֹומר: מּזרעֹו ּבתּתֹו ְְְְְִִֵַָּכאמרֹו

ÓB‚Â¯.וׂשמּתיה) È�t ˙‡ È�‡מׁשמעּות ְְִַ¬ƒ∆»«¿≈ְַָ

העם, מׁשּפט יעׂשה לא ׁשאם יּגיד ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

מה ּכן, ּגם ּובמׁשּפחּתֹו ּבֹו מׁשּפט ה' ְְְְֲִִֵֶַַַַָיעׂשה

ואּלּו הארץ, עם ּדין עֹוׂשים היּו אם היה ְִִִֵֶֶַָָָָָֹּׁשּלא

חּיבין הם אם ּנפׁש מּמה רחֹוקים, ּדברים ְְְִִִִִֵֵַַַָָָהם

לא ּבין עצמֹו ּברׁשע כן ּכמֹו ּדין עׂשּו ְְִֵֵֵַָָָָֹּבין

ָעׂשּו:

‰‡¯�Âהּדר זה על B‚Â'לפרׁש ÌÏÚ‰ Ì‡Â ¿ƒ¿∆ְֵֶֶֶַַָ¿ƒ«¿≈¿

ּדין יהיה למּטה ּדין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַָָּפרּוׁש

למעלהלמע ּדין ּוכׁשּיעׂשּו וגֹו'. אני וׂשמּתי לה ְְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָ

ויתעֹוררּו מׁשּפחּתֹו ּבני ּפנקסי ּכן ּגם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַיפּתחּו

אֹומרֹו והּוא הּמׁשּפחה, ּכל על ְְְִִִַַַָָָהּדינים

BzÁtLÓ·eמה זֹו ּפנים ׂשימת ּופרׁש וחזר , ¿ƒ¿«¿ְִִֵֵַַָָָ

והכרּתי(מהּו) עצמֹו האיׁש ּכנגד ואמר עֹוׂשה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

אם ּדיניהם ספרי יּפתחּו מׁשּפחּתֹו ּוכנגד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָֹאתֹו,

הּכרת, ּבכלל הּוא הרי ּכמֹותֹו זֹונים מהם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָיׁש

מּמׁשּפחּתֹו, אחריו, הּזנים ּכל ואת אֹומרֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹוהּוא

זנּו ׁשּלא ונמצא ספריו ׁשּנפּתחּו אֹותם ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָֹאבל

עֹוד ואמר יּכרתּו, לֹומרB�ÊÏ˙לא הסּפיק ולא , ְְִַָָֹƒ¿ְְִִַֹ

ׁשהגם לֹומר נתּכּון ,הּמל אחרי וגֹו' ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹהּזנים

ּבנֹו העביר ׁשּלא ּפרּוׁש עּתה עד זנה ְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

זרה עבֹודה מחׁשבת לזנֹות ׁשחׁשב אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלּמל

החֹוׁשב את ה' ויכרית ּכמעׂשה, עליה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנתּפסים

הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו י"ד)ּכעֹוׂשה למען(יחזקאל ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבלּבם: יׂשראל ּבית את ְְְִִֵֵֶָָּתפׁש

˙‡ˆÓ�ּדין יעׂשּו הארץ עם ׁשאם אֹומר ƒ¿≈»ֲִִֵֶֶַַָָ

ולא למעלה ּדין אין רע ְְְְִֵֶַַָֹּבעֹוׂשה

מּיׂשראל אםימּות אבל ,לּמל העֹובד זּולת ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּמׁשּפחה ּכל ספרי נפּתחים ּדין יעׂשּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹלא

על ּגם ונתּפסים עליהם ּגם הּדין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּומתעֹורר

ז"ל מאמרם והּוא פ"ה)הּמחׁשבה, ּבמקֹום(דב"ר ְְְֲַַַָָָָָ

ּפׁשיטא קׁשה ע"כ. וכּו' אין וכּו' ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָׁשּיׁש

לעׂשֹות לּדין ּמקֹום מה למּטה ּדין ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכׁשּיעׂשּו

ּדין ׁשּכׁשעֹושין נכֹון על ידּיק ּולדרּכנּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלמעלה,

ׁשאין הּׁשאר ּדין ּפרּוׁש למעלה ּדין נמנע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלמּטה

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ותמצא נפּתחים. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָספריהם

ט"ז:) נכנס(ר"ה אדם הּדינים ספרי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּכׁשּנפּתחים

לּפטר: ּגדֹול זכּות וצרי ְְְִִֵַָָָָָּבסּכנה

˜„ÌÈL.והתקּדׁשּתםז) Ì˙ÈÈ‰Âׁש ה' ּיהיּויצו ְְְִִֶַƒ¿ƒ∆¿ƒְְִֶַ

מבטיחם הּוא ּובזה הּקדּׁשה, ּבחינת אל ְְְִִִֶֶַַַָָָֻנֹוטים

קדֹוׁשים, הּנקראים מלאכים ּבמדרגת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָׁשּיהיּו

ח')ּדכתיב אֹומרֹו(ּדניאל והּוא קדֹוׁש, אחד וּיאמר ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Âז"ל ׁשאמרּו ותמצא פ"כ), (במד"ר ƒ¿ƒ∆¿ƒְְְִֶָָ

יהיּו הּמלאכים ּכי וגֹו' ליעקב יאמר ּכעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבּפסּוק

ּבפנים ויׂשראל החיצֹונה ּבּׁשּורה ְְְְִִִִִֵַַָָָעֹומדים

ּפעל מה קדֹוׁשֹו לעם אלהים מלאכי ְְְְֱֲֲִִֵַַַַָֹוׁשֹואלים

הּמלאכים ּבמקֹום קדֹוׁשיו ּכי אֹומר נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָאל,

ׁשּבֹו הּדבר ּופרׁש הּכתּוב וחזר יׂשראל. ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהם

ואמר ‡˙È˙wÁיתקּדׁשּו Ìz¯ÓLeּפרּוׁשּתׁשמרּו , ְְְִַַָ¿«¿∆∆À…«ְְִֵ

אני ּבזה עׂשה מצות ּותקּימּו ּתעׂשה, לא ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹמצות

עליו מתּגּלה הוי"ה ׁשם זה ידי על ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקּדׁשכם,

ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּוכמֹו מתקּדׁש, (ּתּקּוניםּובזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשםע') עליו ׁשֹורה מצוה עֹוׂשה ׁשּבֹו האבר ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָּכי

מצוה: ּבתבת הרמּוז ְְֲִֵַָָָָָהוי"ה

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה(ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו החיים.ּכמֹו אור ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן(קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑הא מיתה חנקּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה .מּורה ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(àé)älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦¨®
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤
:ía íäéîc eNò̈−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(âé)eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL§¥¤®¬¨−§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת(סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

‡dnט ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ïl˜È.ּכיט) ¯L‡ LÈ‡ LÈ‡אֹומרֹו ,Èkקׁשה ִƒƒ¬∆¿«≈ְֶָƒ

ּדבר אמר ולא ּׁשּלפניו למה טעם ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנֹותן

החּקים, ׁשמירת על ואם טעמֹו. זה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻקדם

אבֹות קללת אּלא זה ּבפסּוק נכלל לא ְְְְִִִֶֶַָָָָֹוכי

איׁש לֹומר ּכפל לּמה עֹוד ּכי, לֹומר ְִִֶַַַַָָָֻׁשהצּדק

אּלא לי אין איׁש אמרּו ּכהנים ּובתֹורת ְְֲִִִִֵֶַָָֹאיׁש,

ע"כ. איׁש איׁש לֹומר ּתלמּוד מּנין אּׁשה ְִִִִִִַַַָאיׁש

ׁשהצר אּׁשה למעט ּדעת על יעלה מּנין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻקׁשה

לכל לאיׁש אּׁשה הּכתּוב הׁשוה והלא ְְְְֲִִִִַַָָָָֹלרּבּוי

ז"ל ּוכאֹומרם ּכלל ּבדר ׁשּבּתֹורה (ב"קענׁשים ְְְְֲִֶֶֶַָָָָ

ׁשּבאט"ו.) איׁש לפרׁש הּכתּוב ׁשחׁש לצד ואם ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

לטעֹות איׁש לכּתב לֹו היה לא אּׁשה, ְְְִִִִֵַָָָֹֹלמעט

יקּלל ּכי אדם ויאמר אּׁשה למעט ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלֹומר

לֹומר ּכפל לּמה עֹוד ˜Ïl:וגֹו' Bn‡Â ÂÈ·‡ ְַַָָָ»ƒ¿ƒƒ≈

ÔÎ‡לזה קדם ׁשּצּוה לצד הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֶֶֶַַַַָָָָֹ

והקּפיד ,לּמל ּובּתֹו ּבנֹו העברת ְְְֲִִִֶַַַַָֹעל

לבד זרעֹו על ואפּלּוהּכתּוב אחרים ּבן אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָ

ּכדתניא ּפטּור, ואחֹותֹו אחיו ּכגֹון ְְְְֲִִַַָָָָקרֹוביו

אּלא(ס"ד:)ּבסנהדרין חּיב אינֹו לׁשֹונם וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

טעם לֹומר וצרי ע"כ. וכּו' ירכֹו יֹוצאי ְְְְִֵֵַַַַָעל

ׁשהּוא הּזּולת ּבני על ולא ּובּתֹו ּבנֹו על ְְְִִֵֶַַַַֹחּיּובּו

לזה אדם ׁשל ּכנכסיו נּדֹונין הם ׁשּבניו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלצד

ּבּמה זרה לעבֹודה ּכׁשּמקריבֹו מעׂשיו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמֹועילים

מעׂשיו אין מהם חּוץ אבל לּמל ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּמעבירן

ז"ל אֹומרם ּדר על רׁשם, כ"ח,עֹוׂשין (ערכין ְֲִִֶֶֶַָָ

ז'.) אדםב"מ אין ׁשמים קדׁשי לגּבי ְְֲִִֵֵֵַַָָָָאפּלּו

אדם יאמר ּומעּתה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקּדיׁש

ּכאֹומרם האב ׁשל ּכּלֹו אינֹו הּבן ּגם ְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻוהלא

ל"א.)ז"ל ּבאדם(נּדה ׁשּתפין הם והאם ׁשהאב ְִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

מּזה ּכן ואם מהאם, והאדם מהאב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּלבן

מּצד הּבן על האב יתחּיב לא עצמֹו ְְִִֵֵַַַַַַַַָָֹהּטעם

אזהרת אחר הּכתּוב אמר לזה האם, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחלק

אׁשר איׁש איׁש ּכי לּמל ּבניו מעביר ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹוענׁש

אביו את לֹומר ודקּדק יּומת, מֹות וגֹו' ְְְְִִֵֵֶַַָָיקּלל

ּבפני זה אֹו עצמֹו ּבפני זה ּפרּוׁש אּמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַואת

זה ּבפסּוק ּכהנים ּבתֹורת ׁשּדקּדקּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַָֹעצמֹו,

ׁשהּבן הרי מּׁשניהם, אחד ּכל על חּיּוב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

ואין אּמֹו ּבכבֹוד אֹו ּבאביו ׁשּנגע לצד ְְְְִִִֵֵֶַַָָמת

אֹו האב ׁשל הּבן ּכל אין והרי אֹומרים ְֲִֵֵֵֶַַָָָָאנּו

ּגם ּתאמר ואם ּבׁשבילם, להמיתֹו האם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשל

לזה הּזה, הּמׁשּפט ּיהיה לּמה אנכי ּדן זה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

אמר ˜Ïlּגמר Bn‡Â ÂÈ·‡ּכׁשּמקּלל ּכי ּפרּוׁש , ֶַָֹ»ƒ¿ƒƒ≈ְְִֵֵֶַ

והּטעם ,להפ וכן עּמֹו אּמֹו ּגם מקּלל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָאביו

ז"ל ּכמאמרם אחד ּגּוף הם והאם ׁשהאב ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָלצד

כ"ד.) הּנעׂשה(ּברכֹות ּבין זה ּוכפי ּכגּופֹו, אׁשּתֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָ

לבניהם מהם מאחד הּנעׂשה אֹו מהם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלאחד

ה' ׁשּיעניׁש ּתמצא ולזה יחד. לׁשניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיחׁשב

ּדכתיב אׁשּתֹו להמית כ"ב)לאיׁש לּמה(מׁשלי ְְְְִִִִִִֵָָָָ

מׁשּכב לֹומריּקח וכפל .מּתחּתיLÈ‡ LÈ‡ ְְְְִִִֶַַַַָָƒƒ

ּבנקבֹות זכרים הּכתּוב ׁשּתלה ׁשּמצינּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָמּׁשּום

ז"ל ואמרּו ּבזכרים, ל"א.)ּונקבֹות אּׁשה(נּדה ְְְְִִִִֵָָָָ

הפרׁש יׁש ּכן אם זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמזרעת

יׁשּתּנה זה ּומּצד הּנקבה ללדת הּזכר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבלדת

לֹומר מקֹום ויׁש הּמֹולידים, ּבבחינת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָההפרׁש

יּומתּו לא ּבנקבֹות זכרים הּכתּוב ׁשּתלה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹלצד

על האּמהֹות אֹו הּבנים העברת על ֲִִַַַַַָָָָָאבֹות

ּבאבֹות הּכתּוב ׁשּתלאם לצד הּבנֹות ְְֲֶַַַַַָָָָָָָהעברת

ואחד לגּופֹו אחד איׁש איׁש לֹומר ְְְִִֶֶַַָָּתלמּוד

ּובת: ּבן העברת ּבחּיּוב יׁשנם ׁשּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלאּׁשה

„BÚואּמֹו אביו הּכתּוב ׁשאמר לצד ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָָָנראה

ז"ל רּבֹותינּו ּבא(ילקּוט)ודרׁשֹו ׁשאביו ְְְִֵֶַַָָָ

אּמֹו אם למעט ּבא ואּמֹו אביו אבי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָלמעט

ולֹומר לטעֹות הּכתּוב חׁש לזה יהרגּו, ְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

אּמּה ולא אּמֹו אביה ולא אביו ּבא ְְִִִִִֶַָָָָָֹֹׁשהּמעּוט

ּתלמּוד זה, מענׁש ּפטּורֹות הּנׁשים ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַָֹואם

אּׁשה: לרּבֹות איׁש איׁש ְִִִַַָלֹומר
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(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה(ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו החיים.ּכמֹו אור ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן(קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑הא מיתה חנקּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה .מּורה ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(àé)älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦¨®
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤
:ía íäéîc eNò̈−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(âé)eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL§¥¤®¬¨−§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת(סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

‡dnט ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ïl˜È.ּכיט) ¯L‡ LÈ‡ LÈ‡אֹומרֹו ,Èkקׁשה ִƒƒ¬∆¿«≈ְֶָƒ

ּדבר אמר ולא ּׁשּלפניו למה טעם ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנֹותן

החּקים, ׁשמירת על ואם טעמֹו. זה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻקדם

אבֹות קללת אּלא זה ּבפסּוק נכלל לא ְְְְִִִֶֶַָָָָֹוכי

איׁש לֹומר ּכפל לּמה עֹוד ּכי, לֹומר ְִִֶַַַַָָָֻׁשהצּדק

אּלא לי אין איׁש אמרּו ּכהנים ּובתֹורת ְְֲִִִִֵֶַָָֹאיׁש,

ע"כ. איׁש איׁש לֹומר ּתלמּוד מּנין אּׁשה ְִִִִִִַַַָאיׁש

ׁשהצר אּׁשה למעט ּדעת על יעלה מּנין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻקׁשה

לכל לאיׁש אּׁשה הּכתּוב הׁשוה והלא ְְְְֲִִִִַַָָָָֹלרּבּוי

ז"ל ּוכאֹומרם ּכלל ּבדר ׁשּבּתֹורה (ב"קענׁשים ְְְְֲִֶֶֶַָָָָ

ׁשּבאט"ו.) איׁש לפרׁש הּכתּוב ׁשחׁש לצד ואם ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

לטעֹות איׁש לכּתב לֹו היה לא אּׁשה, ְְְִִִִֵַָָָֹֹלמעט

יקּלל ּכי אדם ויאמר אּׁשה למעט ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלֹומר

לֹומר ּכפל לּמה עֹוד ˜Ïl:וגֹו' Bn‡Â ÂÈ·‡ ְַַָָָ»ƒ¿ƒƒ≈

ÔÎ‡לזה קדם ׁשּצּוה לצד הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֶֶֶַַַַָָָָֹ

והקּפיד ,לּמל ּובּתֹו ּבנֹו העברת ְְְֲִִִֶַַַַָֹעל

לבד זרעֹו על ואפּלּוהּכתּוב אחרים ּבן אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָ

ּכדתניא ּפטּור, ואחֹותֹו אחיו ּכגֹון ְְְְֲִִַַָָָָקרֹוביו

אּלא(ס"ד:)ּבסנהדרין חּיב אינֹו לׁשֹונם וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

טעם לֹומר וצרי ע"כ. וכּו' ירכֹו יֹוצאי ְְְְִֵֵַַַַָעל

ׁשהּוא הּזּולת ּבני על ולא ּובּתֹו ּבנֹו על ְְְִִֵֶַַַַֹחּיּובּו

לזה אדם ׁשל ּכנכסיו נּדֹונין הם ׁשּבניו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלצד

ּבּמה זרה לעבֹודה ּכׁשּמקריבֹו מעׂשיו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמֹועילים

מעׂשיו אין מהם חּוץ אבל לּמל ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּמעבירן

ז"ל אֹומרם ּדר על רׁשם, כ"ח,עֹוׂשין (ערכין ְֲִִֶֶֶַָָ

ז'.) אדםב"מ אין ׁשמים קדׁשי לגּבי ְְֲִִֵֵֵַַָָָָאפּלּו

אדם יאמר ּומעּתה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקּדיׁש

ּכאֹומרם האב ׁשל ּכּלֹו אינֹו הּבן ּגם ְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻוהלא

ל"א.)ז"ל ּבאדם(נּדה ׁשּתפין הם והאם ׁשהאב ְִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

מּזה ּכן ואם מהאם, והאדם מהאב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּלבן

מּצד הּבן על האב יתחּיב לא עצמֹו ְְִִֵֵַַַַַַַַָָֹהּטעם

אזהרת אחר הּכתּוב אמר לזה האם, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחלק

אׁשר איׁש איׁש ּכי לּמל ּבניו מעביר ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹוענׁש

אביו את לֹומר ודקּדק יּומת, מֹות וגֹו' ְְְְִִֵֵֶַַָָיקּלל

ּבפני זה אֹו עצמֹו ּבפני זה ּפרּוׁש אּמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַואת

זה ּבפסּוק ּכהנים ּבתֹורת ׁשּדקּדקּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַָֹעצמֹו,

ׁשהּבן הרי מּׁשניהם, אחד ּכל על חּיּוב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

ואין אּמֹו ּבכבֹוד אֹו ּבאביו ׁשּנגע לצד ְְְְִִִֵֵֶַַָָמת

אֹו האב ׁשל הּבן ּכל אין והרי אֹומרים ְֲִֵֵֵֶַַָָָָאנּו

ּגם ּתאמר ואם ּבׁשבילם, להמיתֹו האם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשל

לזה הּזה, הּמׁשּפט ּיהיה לּמה אנכי ּדן זה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

אמר ˜Ïlּגמר Bn‡Â ÂÈ·‡ּכׁשּמקּלל ּכי ּפרּוׁש , ֶַָֹ»ƒ¿ƒƒ≈ְְִֵֵֶַ

והּטעם ,להפ וכן עּמֹו אּמֹו ּגם מקּלל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָאביו

ז"ל ּכמאמרם אחד ּגּוף הם והאם ׁשהאב ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָלצד

כ"ד.) הּנעׂשה(ּברכֹות ּבין זה ּוכפי ּכגּופֹו, אׁשּתֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָ

לבניהם מהם מאחד הּנעׂשה אֹו מהם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלאחד

ה' ׁשּיעניׁש ּתמצא ולזה יחד. לׁשניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיחׁשב

ּדכתיב אׁשּתֹו להמית כ"ב)לאיׁש לּמה(מׁשלי ְְְְִִִִִִֵָָָָ

מׁשּכב לֹומריּקח וכפל .מּתחּתיLÈ‡ LÈ‡ ְְְְִִִֶַַַַָָƒƒ

ּבנקבֹות זכרים הּכתּוב ׁשּתלה ׁשּמצינּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָמּׁשּום

ז"ל ואמרּו ּבזכרים, ל"א.)ּונקבֹות אּׁשה(נּדה ְְְְִִִִֵָָָָ

הפרׁש יׁש ּכן אם זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמזרעת

יׁשּתּנה זה ּומּצד הּנקבה ללדת הּזכר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבלדת

לֹומר מקֹום ויׁש הּמֹולידים, ּבבחינת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָההפרׁש

יּומתּו לא ּבנקבֹות זכרים הּכתּוב ׁשּתלה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹלצד

על האּמהֹות אֹו הּבנים העברת על ֲִִַַַַַָָָָָאבֹות

ּבאבֹות הּכתּוב ׁשּתלאם לצד הּבנֹות ְְֲֶַַַַַָָָָָָָהעברת

ואחד לגּופֹו אחד איׁש איׁש לֹומר ְְְִִֶֶַַָָּתלמּוד

ּובת: ּבן העברת ּבחּיּוב יׁשנם ׁשּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלאּׁשה

„BÚואּמֹו אביו הּכתּוב ׁשאמר לצד ּכי ְְְִִִִֶֶַַַָָָנראה

ז"ל רּבֹותינּו ּבא(ילקּוט)ודרׁשֹו ׁשאביו ְְְִֵֶַַָָָ

אּמֹו אם למעט ּבא ואּמֹו אביו אבי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָלמעט

ולֹומר לטעֹות הּכתּוב חׁש לזה יהרגּו, ְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

אּמּה ולא אּמֹו אביה ולא אביו ּבא ְְִִִִִֶַָָָָָֹֹׁשהּמעּוט

ּתלמּוד זה, מענׁש ּפטּורֹות הּנׁשים ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַָֹואם

אּׁשה: לרּבֹות איׁש איׁש ְִִִַַָלֹומר
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(ãé)Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה נאסרה(סנהדרין ולא ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁש מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא ּכאןעליו, אין אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
אחת "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(åè)-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤
:eâøäz äîäaä©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑לפיכ ידּה, על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּדבר ּכּיֹוצא עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר

אֹומר ב)אּתה יב ואינן(דברים רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה וחמר: קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מיתה, לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין,

וכּמה ּכּמה אחת .על ְַַַַַָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
:ía íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦¨−§¤©§¥¨®¬¨−§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה טו)מּפני כ, וכאׁשר(רש"י האדם, את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּסּוס ׁשּמּגיע ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאינּנה

ּכל ׂשכר לקּפח ׁשּלא ּכדי טפל, ּדרְך זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּמה

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא dxez)ּברּיה, ihewl). ְְִִִֶַָָָָָ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון הּמקֹום(סנהדרין עׂשה חסד אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו פט)לבנֹות יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§¨−¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן הּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת(יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש .ׁשּמׁש, ְְְֲִֵַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑ּבין האב, מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן .על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

Úˆ˙יד dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯e�a ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈ�Èa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ È�a È�ÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡�Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb d�Ï˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿
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(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦¨−£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי(יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו .ׁשהּוא ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c�‡Â‰∑מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

(áë)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
íëúà àéáî éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúàŸ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²

ì änL:da úáLהחיים אור ¨−¨¨¤¬¤¨«

ß oqip h"i ycew zay ß

(âë)ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨
íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì̈¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íénòä-ïî íëúà ézìcáä-øLàהחיים אור £¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

(äë)óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬
óBòáe äîäaa íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À
:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«

i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑אּלא הם, ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשערה מלא לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה .ּבין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

‡nËÏ ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑לאסר. ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

(åë)íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²
:éì úBéäì íénòä-ïî¦¨«©¦−¦«§¬¦«

È¯Ú˙כ È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג ‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈ�a ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dp�z‡ ‡�‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ּוׁשמרּתםכב) לֹומר‡˙ ׁשהצר טעם ְְֶַ∆¿ְֶַַַַֻ

אמר ׁשּכבר הגם זה ּפסּוק אחרת ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם

מֹות אחרי ּבפרׁשת כ"ו)ּכן לֹומר(י"ח נתּכּון , ְְֲִֵֵֵַַַַָָ

מהם ּבין יתּבּטלּו לבל הּמצֹות לׁשמר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹׁשּצריכין

למדּת הא הארץ תקיא לא ּובזה מּזּולתם ְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבין

הארץ ּתקיא הּמצֹות נׁשמרים יהיּו לא ְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשאם

ׁשמרּו: ּבׁשּלא מחּו ׁשּלא על הּׁשֹומרים ְְְִִֶֶַַַָֹֹּגם

B‚Â'.ואניכד) ˙·Ê ı¯‡ 'B‚Â ‰p�z‡קׁשה ֲִַ∆¿∆»¿∆∆»«¿ֶָ

לֹומר ּצרי מה אתּה לרׁשת ׁשאמר ִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר



נז miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦¨−£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי(יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו .ׁשהּוא ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c�‡Â‰∑מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

(áë)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
íëúà àéáî éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúàŸ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²

ì änL:da úáLהחיים אור ¨−¨¨¤¬¤¨«

ß oqip h"i ycew zay ß

(âë)ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨
íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì̈¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íénòä-ïî íëúà ézìcáä-øLàהחיים אור £¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

(äë)óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬
óBòáe äîäaa íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À
:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«

i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑אּלא הם, ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשערה מלא לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה .ּבין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

‡nËÏ ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑לאסר. ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

(åë)íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²
:éì úBéäì íénòä-ïî¦¨«©¦−¦«§¬¦«

È¯Ú˙כ È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג ‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈ�a ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dp�z‡ ‡�‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ּוׁשמרּתםכב) לֹומר‡˙ ׁשהצר טעם ְְֶַ∆¿ְֶַַַַֻ

אמר ׁשּכבר הגם זה ּפסּוק אחרת ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם

מֹות אחרי ּבפרׁשת כ"ו)ּכן לֹומר(י"ח נתּכּון , ְְֲִֵֵֵַַַַָָ

מהם ּבין יתּבּטלּו לבל הּמצֹות לׁשמר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹׁשּצריכין

למדּת הא הארץ תקיא לא ּובזה מּזּולתם ְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבין

הארץ ּתקיא הּמצֹות נׁשמרים יהיּו לא ְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשאם

ׁשמרּו: ּבׁשּלא מחּו ׁשּלא על הּׁשֹומרים ְְְִִֶֶַַַָֹֹּגם

B‚Â'.ואניכד) ˙·Ê ı¯‡ 'B‚Â ‰p�z‡קׁשה ֲִַ∆¿∆»¿∆∆»«¿ֶָ

לֹומר ּצרי מה אתּה לרׁשת ׁשאמר ִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר



miyecwנח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ׁשל אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
אפׁשי "אי חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנבּוכדנאצר
מןֿהעּמים אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹללּבׁש

ׁשמים מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", החיים.להיֹות אור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æë)úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ¨−§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ּבלא מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהתראה

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

עלי ּגזר ׁשּבּׁשמים ׁשאבי אעׂשה ּומה כו)אפׁשי, כ, וכלאים),(רש"י חזיר (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ּכתב ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

" לֹומר יׁש ּורציחה) ּגנבה (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר "אלמליאיאבל רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּקׁשּורֹות הּמצֹות את לקּים ׁשּיׁש ללּמדָך, אּלא מינּה? נפקא למאי ּדלכאֹורה, מחתּול", צניעּות למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא

" עצמֹו, מּצד ּבכְך רֹוצה ׁשהאדם ּכזה ּבאפן אפׁשי".איּבצניעּות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

קדושים פרשת חסלת

‡Bכז ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡�·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ãòåîä ìåç úáùì äøèôäæì ÷øô ìà÷æçé

à:úBîör äàìî àéäå är÷aä CBúa éðçéðéå ýåýé çeøá éðàéöBéå ýåýé-ãé éìr äúéäáíäéìr éðøéáräå ¨«§¨´¨©»©§Ÿ̈¼©«¦¥³¦§¸©̧§Ÿ̈½©§¦¥−¦§´©¦§¨®§¦−§¥¨¬£¨«§¤«¡¦©¬¦£¥¤−

| áéáñ:ãàî úBLáé äpäå är÷aä éðt-ìr ãàî úBaø äpäå áéáñâäðééçúä íãà-ïa éìà øîàiå ¨¦´¨¦®§¦¥̧©³§Ÿ¸©§¥´©¦§½̈§¦¥−§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤¥©½¤¨¾̈£¦«§¤−¨

:zrãé äzà äåäé éðãà øîàå älàä úBîöräãíäéìà zøîàå älàä úBîörä-ìr àápä éìà øîàiå ¨«£¨´¨¥®¤¨«Ÿ©¾£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−©¨¬¨¨«§¨©Ÿ́¤¥©½¦¨¥−©¨«£¨´¨¥®¤§¨«©§¨´£¥¤½

åýé-øác eòîL úBLáéä úBîörä:ýäçeø íëá àéáî éðà äpä älàä úBîörì ýåýé éðãà øîà äk ¨«£¨¸©«§¥½¦§−§©§Ÿ̈«³Ÿ¨©¸£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¨«£¨−¨¥®¤¦¥̧£¦¹¥¦¬¨¤²−©

:íúééçååíúééçå çeø íëá ézúðå øBò íëéìr ézîø÷å øNa íëéìr éúìräå íéãéb íëéìr ézúðå ¦«§¦¤«§¨«©¦Á£¥¤̧¦¦¹§©«£¥¦¯£¥¤´¨À̈§¨«©§¦³£¥¤¸½§¨«©¦¬¨¤²−©¦«§¦¤®

:ýåýé éðà-ék ízrãéåæíör úBîör eáø÷zå Lrø-äpäå éàápäk ìB÷-éäéå éúéeö øLàk éúàaðå ¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¦¥−¦©«£¤´ª¥®¦©«§¦³§¦¨«§¦¸§¦¥©½©©¦§§´£¨½¤−¤

:Bîör-ìàç:íäa ïéà çeøå äìrîìî øBò íäéìr íø÷iå äìr øNáe íéãb íäéìr äpäå éúéàøåèøîàiå ¤©§«§¨¦¹¦§¦¥̧£¥¤³¦¦¸¨¨´¨½̈©¦§©¯£¥¤²−¦§®̈§¨§−©¥¬¨¤«©´Ÿ¤

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הארץ ׁשבח סמ לּמה עֹוד אּתנּנה, ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָואני

היאלזכרֹון ׁשהּכּונה לי ונראה הירּׁשה. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻ

ׁשּתהיה להם יּתן עֹוד ׁשּיירׁשּו מה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּמלבד

מה מהּׁשעּור יֹותר ּודבׁש חלב זבת ְִֵֵֶַַַַָָָָָהארץ

אחר ירּׁשתם ּבזמן ׁשּלא ׁשלל ּגם ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּׁשּלפניה,

חלב זבת ּתהיה ׁשּלא החרּבן זמן ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכ

הּזה ּבּזמן מּכיריה ׁשּסּפרּו ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָּודבׁש,

ֲֵַּבעֹונינּו:

B‚Â'.והייתםכו) ÌÈL„˜ ÈÏאֹומרֹו טעם ְִִֶƒ¿ƒ¿ְַַ

Ï"Ê Ì¯ÓB‡ C¯c ÏÚ ¯‡a˙È .ÈÏתו"כ) ƒƒ¿»≈«∆∆¿»

חזירּכאן) ּבבׂשר אפׁשי אי אדם יאמר אל ְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

ׁשּבּׁשמים אבי אּלא ואפׁשי אפׁשי אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָוכּו'

אֹומרֹו והּוא ˜„ÌÈLוכּו', ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âׁשּתהיּו ְְְƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒְִֶ

הּדבר ּתעּוב לצד ולא מצותי לׁשם לי ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹּפרּוׁשים

ּבהמה להבּדלת זה מאמר סמ ולזה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנאסר,

ואֹומרֹו ּׁשּכתבּתי. למה לרמז ˜„LBוחּיה Èk ְְְְְְִִֶַַַָָֹƒ»

'‰ È�‡הבּדלת ׁשל זֹו למצוה טעם נתן וגֹו' ¬ƒְְְְִֶַַַַַָָָ

וגֹו' קדֹוׁש ּכי טמאה ÔÓּבהמה ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â ְְְִֵֵָָָ»«¿ƒ∆¿∆ƒ

ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ּפריׁשּות ׁשל עצמֹו והענין . »«ƒƒ¿ƒְְְְִִֶַָָ

ׁשל עצמֹו הּדבר הּוא העּכּו"ם מן ְְִִֵֶַַַָָָָיׂשראל

אׁשר ה' ּברּו טמאה. הּבהמה מן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּפריׁשתכם

עד ּבהמה עד מאדם הּטמאים מן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהבּדילנּו

הּׁשמים: ִַַָעֹוף

ÌÈLB„˜ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿ƒ

çeøä éàa úBçeø òaøàî äåäé éðãà | øîà-äk çeøä-ìà zøîàå íãà-ïá àápä çeøä-ìà àápä éìà¥©½¦¨¥−¤¨®©¦¨¥´¤Â̈Â̈§¨«©§¨̧¤¨¹©«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¥«©§©³¸´Ÿ¦¨½©

:eéçéå älàä íéâeøäa éçôeéìéç íäéìâø-ìr eãîriå eéçiå çeøä íäá àBázå éðeö øLàk éúàapäå §¦²©«£¦¬¨¥−¤§¦«§«§¦©¥−¦©«£¤´¦¨®¦©¨Á¨¤̧¨¹©©¦«§À©©«©§¸©©§¥¤½©¬¦

:ãàî ãàî ìBãbàéeLáé íéøîà äpä änä ìûøNé úéa-ìk älàä úBîörä íãà-ïa éìà øîàiå −̈§¬Ÿ§«Ÿ©Ÿ»¤»¥©¼¤¨¾̈¨«£¨´¨¥½¤¨¥¬¦§¨¥−¥®¨¦¥´«Ÿ§¦À¨«§¯

:eðì eðøæâð eðúå÷ú äãáàå eðéúBîöráéçúô éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå àápä ïëì ©§¥²§¨«§¨¬¦§¨¥−¦§©¬§¨«¨¥Á¦¨¥̧§¨«©§¹̈£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©

:ìàøNé úîãà-ìà íëúà éúàáäå énr íëéúBøáwî íëúà éúéìräå íëéúBøá÷-úàâééðà-ék ízrãéå ¤¦§«¥¤À§©«£¥¦¬¤§¤²¦¦§«¥¤−©¦®§¥«¥¦¬¤§¤−¤©§©¬¦§¨¥«¦«©§¤−¦«£¦´

:énr íëéúBøáwî íëúà éúBìräáe íëéúBøá÷-úà éçúôa ýåýéãéézçpäå íúééçå íëá éçeø ézúðå §Ÿ̈®§¦§¦´¤¦§«¥¤À§©«£¦¬¤§¤²¦¦§«¥¤−©¦«§¨«©¦̧¦³¨¤¸¦«§¦¤½§¦©§¦¬

:ýåýé-íàð éúéNrå ézøac ýåýé éðà ék ízrãéå íëúîãà-ìr íëúà¤§¤−©©§©§¤®¦«©§¤º¦´£¦¯§Ÿ̈²¦©¬§¦§¨¦¦−§ª§Ÿ̈«

íéùåã÷ úùøôì äøèôäë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâýåýé éðãà øîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:äåäé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìäãíãà-ïa èBtLúä íúà ètLúä £¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©¨̧¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«£¦§´ŸŸ½̈£¦§−¤¨¨®

:íréãBä íúBáà úárBz-úàäéãé àOàå ìàøNéá éøça íBéa äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå ¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨«©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§Æ¨«¢¦´§¦§¨¥½¨«¤¨´¨¦À

:íëéäìà ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré úéa òøæìåàeää íBia §¤̧©Æ¥´©£½Ÿ¨«¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨«¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©´©À

àéä éáö Láãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà íéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð̈¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−

:úBöøàä-ìëìæ:íëéäìà ýåýé éðà eànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðér éöewL Léà íäìà øîàå §¨¨«£¨«¨«Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

çì eáà àìå éá-eøîiåøîàå eáær àì íéøöî éìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîL ©©§¦À§³Ÿ¨Æ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨«Ÿ©º

ì:íéøöî õøà CBúa íäa étà úBlëì íäéìr éúîç CtLèéðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì Nràå ¦§¯Ÿ£¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½§−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©§¦½§¦§¦¬¥¥²§¥¥¬

:íéøöî õøàî íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà íéBbäéõøàî íàéöBàå ©¦−£¤¥´¨§®̈£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦¨«¦¥−¥¤´¤

:øaãnä-ìà íàáàå íéøöîàéíúBà äNré øLà íúBà ézrãBä éètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¦§®̈¦¨«£¦¥−¤©¦§¨«¨«¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−©´§¦®̈£¤̧©£¤¬¨²

:íäa éçå íãàäáéýåýé éðà ék úrãì íäéðéáe éðéa úBàì úBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ¨«¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´§½¥¦−¥«¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îâéíúà äNré øLà eñàî éètLî-úàå eëìä-àì éúBwça øaãna ìûøNé-úéá éá-eøîiå §©§¨«©©§¦̧¥«¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧«Ÿ¨¹̈§¤¦§¨©´¨À̈£¤Á©«£¤̧Ÿ¨³

ì øîàå ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä:íúBlëì øaãna íäéìr éúîç CtLãéïrîì äNràå ¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ¨«Ÿ©º¦§¸Ÿ£¨¦¯£¥¤²©¦§−̈§©¨«¨¤«¡¤−§©´©

:íäéðérì íéúàöBä øLà íéBbä éðérì ìçä ézìáì éîLåèézìáì øaãna íäì éãé éúàNð éðà-íâå §¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´©¦½£¤¬«¥¦−§¥«¥¤«§©£¦À¨¨¯¦¨¦²¨¤−©¦§®̈§¦§¦Á

:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ ézúð-øLà õøàä-ìà íúBà àéáäæèeñàî éètLîa ïré ¨¦̧¹̈¤¨¨´¤£¤¨©À¦¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«©¹©§¦§¨©´¨À̈

:Cìä íaì íäéìelâ éøçà ék eìlç éúBúaL-úàå íäá eëìä-àì éúBwç-úàåæéíäéìr éðér ñçzå §¤ª©ÆŸ¨«§´¨¤½§¤©§©−¦¥®¦²©«£¥¬¦«¥¤−¦¨¬Ÿ¥«©¨¯¨¥¦²£¥¤−

:øaãna äìk íúBà éúéNr-àìå íúçMîçéeëìz-ìà íëéúBáà éweça øaãna íäéða-ìà øîàå ¦©«£¨®§«Ÿ¨¦¯¦¨²¨−̈©¦§¨«¨«Ÿ©³¤§¥¤Æ©¦§½̈§¥³£«¥¤Æ©¥¥½

:eànhz-ìà íäéìelâáe eøîLz-ìà íäéètLî-úàåèééètLî-úàå eëì éúBwça íëéýìà ýåýé éðà §¤¦§§¥¤−©¦§®Ÿ§¦«¥¤−©¦©¨«£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§ª©−¥®§¤¦§¨©¬

:íúBà eNrå eøîLë:íëéýìà ýåýé éðà ék úrãì íëéðéáe éðéa úBàì eéäå eLc÷ éúBúaL-úàå ¦§−©«£¬¨«§¤©§©−©¥®§¨³§Æ¥¦´¥«¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«



נט
çeøä éàa úBçeø òaøàî äåäé éðãà | øîà-äk çeøä-ìà zøîàå íãà-ïá àápä çeøä-ìà àápä éìà¥©½¦¨¥−¤¨®©¦¨¥´¤Â̈Â̈§¨«©§¨̧¤¨¹©«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¥«©§©³¸´Ÿ¦¨½©

:eéçéå älàä íéâeøäa éçôeéìéç íäéìâø-ìr eãîriå eéçiå çeøä íäá àBázå éðeö øLàk éúàapäå §¦²©«£¦¬¨¥−¤§¦«§«§¦©¥−¦©«£¤´¦¨®¦©¨Á¨¤̧¨¹©©¦«§À©©«©§¸©©§¥¤½©¬¦

:ãàî ãàî ìBãbàéeLáé íéøîà äpä änä ìûøNé úéa-ìk älàä úBîörä íãà-ïa éìà øîàiå −̈§¬Ÿ§«Ÿ©Ÿ»¤»¥©¼¤¨¾̈¨«£¨´¨¥½¤¨¥¬¦§¨¥−¥®¨¦¥´«Ÿ§¦À¨«§¯

:eðì eðøæâð eðúå÷ú äãáàå eðéúBîöráéçúô éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå àápä ïëì ©§¥²§¨«§¨¬¦§¨¥−¦§©¬§¨«¨¥Á¦¨¥̧§¨«©§¹̈£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©

:ìàøNé úîãà-ìà íëúà éúàáäå énr íëéúBøáwî íëúà éúéìräå íëéúBøá÷-úàâééðà-ék ízrãéå ¤¦§«¥¤À§©«£¥¦¬¤§¤²¦¦§«¥¤−©¦®§¥«¥¦¬¤§¤−¤©§©¬¦§¨¥«¦«©§¤−¦«£¦´

:énr íëéúBøáwî íëúà éúBìräáe íëéúBøá÷-úà éçúôa ýåýéãéézçpäå íúééçå íëá éçeø ézúðå §Ÿ̈®§¦§¦´¤¦§«¥¤À§©«£¦¬¤§¤²¦¦§«¥¤−©¦«§¨«©¦̧¦³¨¤¸¦«§¦¤½§¦©§¦¬

:ýåýé-íàð éúéNrå ézøac ýåýé éðà ék ízrãéå íëúîãà-ìr íëúà¤§¤−©©§©§¤®¦«©§¤º¦´£¦¯§Ÿ̈²¦©¬§¦§¨¦¦−§ª§Ÿ̈«

íéùåã÷ úùøôì äøèôäë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâýåýé éðãà øîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:äåäé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìäãíãà-ïa èBtLúä íúà ètLúä £¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©¨̧¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«£¦§´ŸŸ½̈£¦§−¤¨¨®

:íréãBä íúBáà úárBz-úàäéãé àOàå ìàøNéá éøça íBéa äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå ¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨«©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§Æ¨«¢¦´§¦§¨¥½¨«¤¨´¨¦À

:íëéäìà ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré úéa òøæìåàeää íBia §¤̧©Æ¥´©£½Ÿ¨«¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨«¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©´©À

àéä éáö Láãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà íéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð̈¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−

:úBöøàä-ìëìæ:íëéäìà ýåýé éðà eànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðér éöewL Léà íäìà øîàå §¨¨«£¨«¨«Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

çì eáà àìå éá-eøîiåøîàå eáær àì íéøöî éìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîL ©©§¦À§³Ÿ¨Æ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨«Ÿ©º

ì:íéøöî õøà CBúa íäa étà úBlëì íäéìr éúîç CtLèéðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì Nràå ¦§¯Ÿ£¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½§−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©§¦½§¦§¦¬¥¥²§¥¥¬

:íéøöî õøàî íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà íéBbäéõøàî íàéöBàå ©¦−£¤¥´¨§®̈£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦¨«¦¥−¥¤´¤

:øaãnä-ìà íàáàå íéøöîàéíúBà äNré øLà íúBà ézrãBä éètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¦§®̈¦¨«£¦¥−¤©¦§¨«¨«¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−©´§¦®̈£¤̧©£¤¬¨²

:íäa éçå íãàäáéýåýé éðà ék úrãì íäéðéáe éðéa úBàì úBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ¨«¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´§½¥¦−¥«¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îâéíúà äNré øLà eñàî éètLî-úàå eëìä-àì éúBwça øaãna ìûøNé-úéá éá-eøîiå §©§¨«©©§¦̧¥«¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧«Ÿ¨¹̈§¤¦§¨©´¨À̈£¤Á©«£¤̧Ÿ¨³

ì øîàå ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä:íúBlëì øaãna íäéìr éúîç CtLãéïrîì äNràå ¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ¨«Ÿ©º¦§¸Ÿ£¨¦¯£¥¤²©¦§−̈§©¨«¨¤«¡¤−§©´©

:íäéðérì íéúàöBä øLà íéBbä éðérì ìçä ézìáì éîLåèézìáì øaãna íäì éãé éúàNð éðà-íâå §¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´©¦½£¤¬«¥¦−§¥«¥¤«§©£¦À¨¨¯¦¨¦²¨¤−©¦§®̈§¦§¦Á

:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ ézúð-øLà õøàä-ìà íúBà àéáäæèeñàî éètLîa ïré ¨¦̧¹̈¤¨¨´¤£¤¨©À¦¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«©¹©§¦§¨©´¨À̈

:Cìä íaì íäéìelâ éøçà ék eìlç éúBúaL-úàå íäá eëìä-àì éúBwç-úàåæéíäéìr éðér ñçzå §¤ª©ÆŸ¨«§´¨¤½§¤©§©−¦¥®¦²©«£¥¬¦«¥¤−¦¨¬Ÿ¥«©¨¯¨¥¦²£¥¤−

:øaãna äìk íúBà éúéNr-àìå íúçMîçéeëìz-ìà íëéúBáà éweça øaãna íäéða-ìà øîàå ¦©«£¨®§«Ÿ¨¦¯¦¨²¨−̈©¦§¨«¨«Ÿ©³¤§¥¤Æ©¦§½̈§¥³£«¥¤Æ©¥¥½

:eànhz-ìà íäéìelâáe eøîLz-ìà íäéètLî-úàåèééètLî-úàå eëì éúBwça íëéýìà ýåýé éðà §¤¦§§¥¤−©¦§®Ÿ§¦«¥¤−©¦©¨«£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§ª©−¥®§¤¦§¨©¬

:íúBà eNrå eøîLë:íëéýìà ýåýé éðà ék úrãì íëéðéáe éðéa úBàì eéäå eLc÷ éúBúaL-úàå ¦§−©«£¬¨«§¤©§©−©¥®§¨³§Æ¥¦´¥«¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«



ס

לשבוע שבת חול המועד פסח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ג ניסן
פרק כ

מפרק סט  
עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז ניסן
פרק כ

מפרק עט 
עד סוף פרק פב  

יום שני - י"ד ניסן
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו 

יום חמישי - י"ז ניסן
פרק כ

מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו ניסן
פרק כ

מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח ניסן
פרק כ

מפרק פח
עד סוף פרק פט 

שבת קודש - י"ט ניסן
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

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 

oqip c"iÎb"i ipyÎoey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ג ראשון יום
פרקמא

,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéöéö úôéèòáå,fp 'nr cråëìîå åðåãàì
ïñéðã"é-â"ééðù-ïåùàøíåé
.

ניסן י"ד שני יום

,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenãîåì íà ë"àùî...,fp 'nr cr:íéòãåéì

éLîäì :øäfa áeúkL Bîk ïeëé ,úéöéö úôéèòáeåéìò C ©£¦©¦¦§©¥§¤¨©Ÿ©§©§¦¨¨
àéä øLà ,Cøaúé Búeëìî,`id ezeklny zexnl -úeëìî" ©§¦§¨¥£¤¦©§

,'eëå "íéîìBò ìkok it lr s` -6,lertie oeekidãçéìz` - ¨¨¦§§©£¨
,jxazi ezeklnìò eðéìò̈¥©
,Bæ äåöî éãézyial ly - §¥¦§¨

cgeina zlbeqnd ,ziviv

zlaw epilr jiyndl

.miny zeklnïéðòk àeäå§§¦§©
éìò íéNz íBN""Cìî E7. ¨¦¨¤¤¤

-x"enc` w"k zxrd

:`"hily'ity"8iptly -

dzre jln el oi` dniyd

`ed."jln r"r miyn

lr my `edy iptl :xnelk

,jln el oi` ,jln envr

eiykre`edenvr lr my

.jln,éæàåopeazi `edyk - ©£©
,xen`daúàæ ìëa íà óà©¦§¨Ÿ

ãçôå äîéà åéìò ìtz àìŸ¦Ÿ¨¨¥¨¨©©
,Baì úelbúäa,d"awd iptl -åéìò ìa÷nL øçàî íB÷î ìkî §¦§©¦¦¨¨¥©©¤§©¥¨¨

éLîîe ,íéîL úeëìîúelbúäa Cøaúé Búàøé åéìò C ©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨¦§¨¥§¦§©

Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçîler envr lr lawny - ©£©§§¤§Ÿ§©¨¨
,d"awdn cgte `xene miny zeklnàéä,ixd -íeL éìa úézîà ¦£¦¦§¦

àéä éøäL ,÷ôñ,ef dlaw -àlL ìàøNé ìk úBLôð òáè ¨¥¤£¥¦¤©©§¨¦§¨¥¤Ÿ
LBãwä Cìna ãøîì¦§Ÿ©¤¤©¨

Cøaúéd"awda -éøä ¦§¨¥£¥
äåönä Bà ãîBlL äøBzä©¨¤¥©¦§¨
Bæ äìa÷ úîçî äNBòL- ¤¤¥£©©¨¨

,miny zekln lyúîçîe¥£©
,BçîaL äàøiä úëLîä©§¨©©¦§¨¤§Ÿ

úBàø÷ðzeevne dxez - ¦§¨
,el`äãBáò" íLa§¥£¨

,"äîìLdnily dcear - §¥¨
jezn d`ay ef `wec `id

cnlpy itk ,d"awdn d`xi

- oldlãáòä úãBáò ìëk§¨£©¨¤¤
.Bkìîe BðBãàì`idy - ©£©§

lk .d`xi jezn d`a

xxern mc`yk ,`ed xen`d

dphw dbxc ,zegtl ,eaxwa

dxez cnel `ed ef d`xiae ,cala daygna df m` mb ,d`xi ly

.zeevn miiwne

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk ïéàM äîila - ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xiBa ä÷áãì éãk,jxazi -¯ åéúBöîe BúøBz éãé ìò §¥§¨§¨©§¥¨¦§¨

úàø÷ð dðéà,ef dcear -äøBzäå ,ãáòä úãBáò íLa,ixd - ¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤§©¨
äøîà9,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :xn`py ixd - ¨§¨©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§

"mzcare"oeyl ,dcear,

`idy ,car zcear enk

,d`xi jezneãáòú BúBàå"§©£Ÿ
"'Bâå10;oeyl ok mb - §

dcear,øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
éàäk" :[øäa úLøt]¨¨©§©§©
ìò déìò ïéáäéc àøBz¨§©£¦£¥Ÿ
à÷tàì ïéâa àúéîã÷a§©§¦¨§¦§©§¨
,'eë àîìòì áè dépî- ¦¥©§¨§¨

eilr minyy xey eze`k

witdl ick ,dligza ler

,mlerl aeh epnnéîð éëä̈¥¨¥
éøèöààìa÷ì Lð øáì C ¦§¨¦§©©§©¨¨

,'eë àúéîã÷a íéîL úeëìî ìò déìòmc`d mb jixv jk - £¥Ÿ©§¨©¦§©§¦¨
weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligza envr lr lawl

,('d zcearaäMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàä éàå§¦©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨
;"'eë.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw ea oi` m`e -

óc íL àðîéäî àéòøáe]§©§¨§¥§¨¨©
[á ãenò àé÷:xn`p - ©
éøö íãà ìkLúBéäì C- ¤¨¨¨¨¦¦§

,'d zcearaúBðéça ézLa¦§¥§¦
úðéça :ïäå ,úBâøãîe©§¥§¥§¦©

."ïa" úðéçáe "ãáò"- ¤¤§¦©¥
carjezn `id ezceary -

jk ,epec`n `xi `ed ,d`xi

'd z` cearl mc`d lr

;d`xi jeznoadyer -

,jk ,dad` jezn eia` ornl

oa zpigaa zeidl mc`d lr

.dad` jezn 'd z` cearle

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéöéö úôéèòáå
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä

åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë

ãîåì íà ë"àùî
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.6- הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.7.טו יז, ד.8.דברים צ, מסעי תורה לקוטי כה.9.ראה כג, ה.10.שמות יג, דברים



סי oqip c"iÎb"i ipyÎoey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ג ראשון יום
פרקמא

,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéöéö úôéèòáå,fp 'nr cråëìîå åðåãàì
ïñéðã"é-â"ééðù-ïåùàøíåé
.

ניסן י"ד שני יום

,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenãîåì íà ë"àùî...,fp 'nr cr:íéòãåéì

éLîäì :øäfa áeúkL Bîk ïeëé ,úéöéö úôéèòáeåéìò C ©£¦©¦¦§©¥§¤¨©Ÿ©§©§¦¨¨
àéä øLà ,Cøaúé Búeëìî,`id ezeklny zexnl -úeëìî" ©§¦§¨¥£¤¦©§

,'eëå "íéîìBò ìkok it lr s` -6,lertie oeekidãçéìz` - ¨¨¦§§©£¨
,jxazi ezeklnìò eðéìò̈¥©
,Bæ äåöî éãézyial ly - §¥¦§¨

cgeina zlbeqnd ,ziviv

zlaw epilr jiyndl

.miny zeklnïéðòk àeäå§§¦§©
éìò íéNz íBN""Cìî E7. ¨¦¨¤¤¤

-x"enc` w"k zxrd

:`"hily'ity"8iptly -

dzre jln el oi` dniyd

`ed."jln r"r miyn

lr my `edy iptl :xnelk

,jln el oi` ,jln envr

eiykre`edenvr lr my

.jln,éæàåopeazi `edyk - ©£©
,xen`daúàæ ìëa íà óà©¦§¨Ÿ

ãçôå äîéà åéìò ìtz àìŸ¦Ÿ¨¨¥¨¨©©
,Baì úelbúäa,d"awd iptl -åéìò ìa÷nL øçàî íB÷î ìkî §¦§©¦¦¨¨¥©©¤§©¥¨¨

éLîîe ,íéîL úeëìîúelbúäa Cøaúé Búàøé åéìò C ©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨¦§¨¥§¦§©

Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçîler envr lr lawny - ©£©§§¤§Ÿ§©¨¨
,d"awdn cgte `xene miny zeklnàéä,ixd -íeL éìa úézîà ¦£¦¦§¦

àéä éøäL ,÷ôñ,ef dlaw -àlL ìàøNé ìk úBLôð òáè ¨¥¤£¥¦¤©©§¨¦§¨¥¤Ÿ
LBãwä Cìna ãøîì¦§Ÿ©¤¤©¨

Cøaúéd"awda -éøä ¦§¨¥£¥
äåönä Bà ãîBlL äøBzä©¨¤¥©¦§¨
Bæ äìa÷ úîçî äNBòL- ¤¤¥£©©¨¨

,miny zekln lyúîçîe¥£©
,BçîaL äàøiä úëLîä©§¨©©¦§¨¤§Ÿ

úBàø÷ðzeevne dxez - ¦§¨
,el`äãBáò" íLa§¥£¨

,"äîìLdnily dcear - §¥¨
jezn d`ay ef `wec `id

cnlpy itk ,d"awdn d`xi

- oldlãáòä úãBáò ìëk§¨£©¨¤¤
.Bkìîe BðBãàì`idy - ©£©§

lk .d`xi jezn d`a

xxern mc`yk ,`ed xen`d

dphw dbxc ,zegtl ,eaxwa

dxez cnel `ed ef d`xiae ,cala daygna df m` mb ,d`xi ly

.zeevn miiwne

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk ïéàM äîila - ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xiBa ä÷áãì éãk,jxazi -¯ åéúBöîe BúøBz éãé ìò §¥§¨§¨©§¥¨¦§¨

úàø÷ð dðéà,ef dcear -äøBzäå ,ãáòä úãBáò íLa,ixd - ¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤§©¨
äøîà9,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :xn`py ixd - ¨§¨©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§

"mzcare"oeyl ,dcear,

`idy ,car zcear enk

,d`xi jezneãáòú BúBàå"§©£Ÿ
"'Bâå10;oeyl ok mb - §

dcear,øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
éàäk" :[øäa úLøt]¨¨©§©§©
ìò déìò ïéáäéc àøBz¨§©£¦£¥Ÿ
à÷tàì ïéâa àúéîã÷a§©§¦¨§¦§©§¨
,'eë àîìòì áè dépî- ¦¥©§¨§¨

eilr minyy xey eze`k

witdl ick ,dligza ler

,mlerl aeh epnnéîð éëä̈¥¨¥
éøèöààìa÷ì Lð øáì C ¦§¨¦§©©§©¨¨

,'eë àúéîã÷a íéîL úeëìî ìò déìòmc`d mb jixv jk - £¥Ÿ©§¨©¦§©§¦¨
weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligza envr lr lawl

,('d zcearaäMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàä éàå§¦©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨
;"'eë.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw ea oi` m`e -

óc íL àðîéäî àéòøáe]§©§¨§¥§¨¨©
[á ãenò àé÷:xn`p - ©
éøö íãà ìkLúBéäì C- ¤¨¨¨¨¦¦§

,'d zcearaúBðéça ézLa¦§¥§¦
úðéça :ïäå ,úBâøãîe©§¥§¥§¦©

."ïa" úðéçáe "ãáò"- ¤¤§¦©¥
carjezn `id ezceary -

jk ,epec`n `xi `ed ,d`xi

'd z` cearl mc`d lr

;d`xi jeznoadyer -

,jk ,dad` jezn eia` ornl

oa zpigaa zeidl mc`d lr

.dad` jezn 'd z` cearle

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéöéö úôéèòáå
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä

åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë

ãîåì íà ë"àùî
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.6- הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.7.טו יז, ד.8.דברים צ, מסעי תורה לקוטי כה.9.ראה כג, ה.10.שמות יג, דברים



oqipסב e"h iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ט"ו שלישי יום

,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî óà äðäå,114 'nr cr.ì"ðë ïäéùåáìå

Léc óàåly dbixcn -àeäL "ïa",caa ca -,"ãáò" ïk íb §©§¥¥¤©¥¤¤
,äàlò äàøiä úîéã÷ éìa Bæ äâøãîì àáì øLôà éà éøä£¥¦¤§¨¨Ÿ§©§¥¨§¦§¦©©¦§¨¦¨¨

.íéòãBiì òeãik:xnelk - ©¨©©§¦
dbixcn mbef`edy) oa ly

lr - .d`xi dl dncw ,(car

mby ep` mi`ex mipt lk

,'d zad` mc`l dpyiyk

dze`a ,zeevne dxez meiw meyn jka oi` ,'d z`xi el dxqgy `l`

xevil mc`d zlekia oi`yke ;"dcear" mya z`xew dxezdy dcn

egena d`xi zegtd lkl xxeri - eala d"awdn d`xi zybxd

,zegtd lkl ,myy ,ezaygneyibxiepax xiaqi oldl .ef d`xi

lbeqn epi`y in mby ,owfd

d`xi egena elit` xxerl

lka - zybxene ziygen

wnrzn `edy oeeik ,z`f

ezpeeke ,mixen`d mixaca

z` ,d"awd z` zxyl ick `id zeevn eneiwe dxez ecenil zrya

.zizin` dcear meyn jka xak yi ,jlnd

äàøé íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦¦§¨
,äLeáeezekln z` d"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¨

ecaer `ed m` hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr

egena `l mb ,d`xid zybxd ea zxxern dppi` - 'eke ie`xk

zaiqe ,cala ezaygne

- `id xacdúeúéçt éðtî¦§¥§¦
,äávç øB÷nî BLôð Cøò¤¤©§¦¨ª§¨
'éc úBðBzçz úBâøãnî¦©§¥©§§

,äiNòc úBøéôñxewny - §¦©£¦¨
oezgzd mlerdn `ed eytp

,"diyrd mler" ,xzeia

- envr df mlerae

zepezgzd zebixcndn

eay zexitqd xyra xzeia

ezlekia oi` ,jk meyne -

,iwl` ybxd eaxwa zelbl

`l mb ,ziwl` d`xi ly

,egena,ïë ét ìò óà©©¦¥
BúãBáòa ïekúnL øçàî¥©©¤¦§©¥©£¨

,zeevne dxez meiwa -éãk§¥
Cìnä úà ãáòìz` - ©£Ÿ¤©¤¤

,ely jlnd `edy ,d"awd

,äøeîb äãBáò Bæ éøä"dcear"l jiiyy dna dne`n xqg `l - £¥£¨§¨
,"dcear" x`ezd z` mledd ote`a `ed zeevne dxez eneiw -ék¦

äãBáòäå äàøiä,z"iyd zceare ,d`xi -ì úBáLçðúBöî ézL ©¦§¨§¨£¨¤§¨¦§¥¦§
,zecxtp -,â"éøz ïéðîa,zeevn 613 -.Bæ úà Bæ úBákòî ïðéàå §¦§©©§©§¥¨§©§¤

zeidl d`xid lr ,oky ,d`xid zevn miiwn `ed oi`y zexnle -

meyn jka oi` ,z`f lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen

ick zeevn eneiwae dxez ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir

xzi xne`e jiynn owfd epaxe .ely jlnd `edy d"awd z` zxyl

j` ,egena `l mb d`xid z` yibxn `ed oi`y zexnly ok lr

ezaygnae ,d`xi xxerl mdilry mipipra wnrzn `edy oeeikn

`edxdxdn.d`xi zevn jka miiwn s` `ed - d`xi ly mipipra

,ãBòå,efn dxizi -äàøé úåöî íb íi÷î úîàaLwx `l - §¤¤¡¤§©¥©¦§©¦§¨

,"dcear"d zevnäîa,ici lr -éLînM,BzáLçîa äàøiä C- §©¤©§¦©¦§¨§©£©§
`ed ezaygnayxdxdn,dze` xxerl dqpne ef d`xi zece`ék¦

íéðt ìk ìò ,åéìò íéîL àøBî íéðt ìk ìò Bæ òâøå äòLa§¨¨§¤©©¨¨¦¨¨©¦¨¨©¨¨¦
,åéìò èéanä ,Cìî BðéàL úBçôì èBéãä íãå øNa àøBîk§¨¨¨¨¨¤§§¨¤¥¤¤©©¦¨¨
úBNòlî Bøeáòa òðîpL¤¦§©©£¦©£
,åéðéòa ïeâä BðéàL øác- ¨¨¤¥¨§¥¨

mb ,eilr lkzqn edyinyk

m` ik ,jln eppi` `ed m`

zrpen - heyt mce xya

zeyrl ef zelkzqd eze`

- mipbed izla mixac

z` rpen `ed dcn dze`a

xdxdn `edy drya ,envr

,d`xi dze` ipipra

oevxl cbepnd xac zeyrln

,d"awdBfLheyt iehia - ¤
,`xen ly dfúàø÷ð¦§¥

ïaø øîàL Bîk ,äàøé¦§¨§¤¨©©¨
åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé11: ¨¨¤©©§©§¦¨

àøBî àäiL ïBöø éäé"§¦¨¤§¥¨
øNa àøBîk íëéìò íéîL̈©¦£¥¤§¨¨¨

,'eë íãåeicinlzyke - ¨¨
:dpr - ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`yøáBò íãàLk eòãz¥§§¤¨¨¥

."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáòdfk `xeny ,ixd -iptn £¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨
dfy ,mi`ex ep` ,mipt lk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd

`xwp`xendze`a ,dxiar xearln rpen dfy oeeikn ,d`xi - miny

izla mixac ziiyr epnn rpen mce xyan ely `xendy dcn

jiynn `edy jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy ,ixd .miievx

ici lr ezaygna ef d`xi.zeppeazdúàø÷ð Bæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨¦§¥
"äàzz äàøé"oke "dpezgz d`xi" -"àèç úàøé"å`l - ¦§¨©¨¨§¦§©¥§

`xi `ed - "`hg z`xi" m` ik ,"miwl` z`xi" e` "'d z`xi"

`id ef d`xie ,dxiar xearlBúîëçì úîãBwL12,`id - ¤¤¤§¨§¨
ik) zeevne dxez ly oneiw `idy ,"dnkg"l dncwdk zynyn

"miaeh miyrne daeyz dnkg zilkz"13miyrnd mi`xwp okle ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ב.11. כח, ט.12.ברכות משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, ברכות

oqip e"h iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ef d`xi ixd ,("dnkg" mya ,zeevnde dxezd meiw ly miaehd

dxezd meiwl - "dnkg"l dncwd `id ,zrk micnel ep` dilr

micnel ep` ,oky) zeevnde14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15,

oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd `id "dnkg"y

"d`xi"y ,"dnkg oi` d`xi

,"dnkg"l dncwd `id

zebixcn izy opyiy o`kn

- "d`zz d`xi" (` :d`xia

`ide ,dpezgz d`xi

meiwl dncwdk zynyn

`xwpd ,zeevne dxez

m`" xn`p jk lre ,"dnkg"

(a ."dnkg oi` d`xi oi`

d`xi - "d`lir d`xi"

d`a ef d`xi ,dpeilrixg`

lre ,zeevne dxez ly oneiw

oi` dnkg oi` m`" xn`p jk

eli`e ("d`xiäàøé"å§¦§¨
"úLa àøé" àeä "äàlò¦¨¨§¥Ÿ¤

,'eëiptn ely dyead lr zqqeand d`xi `id dpeilrd d`xid -

,'d zelcb.'eë äàøé úéàå äàøé úéàc.d`xi yie d`xi yi - §¦¦§¨§¦¦§¨
xia zebixcn izy opyi xen`kdxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lr zxvepd d`xie ,zeevneäàøé éìa ìáà£¨§¦¦§¨
ììk"d`zz d`xi" elit` oi` m` -àìéòì àçøt àìoi` - §¨¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez meiwa ezcearäáäàa§©£¨
,dcáìoi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed m` - §©¨

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrn ef dad`

ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäL Bîkãçà ó16ïä eîéçøe eìéçãc , §¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥
ïéôcb ïéøz,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] §¥©§¦§¤¨
.[íéðewzadad` ly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦

zexitql (oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie

dxqgyk ,j` .mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd

- cala dad` jezn zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd

zlekia oi` zg` "spk"ae ,cala zg` "spk" o`k zniiwy ixd

.dlrnl zelrl zeevnde dxezddcáì äàøiä ïëå,dad` ila - §¥©¦§¨§©¨
ðk àéä,àìéòì da àçøt àìå ,ãçà ód`xi jezn dceard - ¦¨¨¤¨§¨¨§¨¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" dpi` ,dcalúãBáò" úàø÷pL óà©¤¦§¥£©
."ãáòcar zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard ,oky - ¤¤

,"car zcear"a ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`léøöåïk íb úBéäì C §¨¦¦§©¥

,"ïa" úðéçaoa oky ,"oa" zpiga z`xwpd ,dad` jezn dcear - §¦©¥
- dad` jezn eia` ornl dyeràä øøBòììk ìò úéòáhä äáä §¥¨©£¨©¦§¦©¨

íéðt,d"awdl -ìk ìò Bçî úelbúäa àäzL ,Baìa úøzñîä ¨¦©§ª¤¤§¦¤§¥§¦§©Ÿ©¨
Ba ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîa ãçà 'äì Búáäà økæì ,íéðẗ¦¦§Ÿ©£¨©¤¨§©£©§¦§§¨§¨
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.Cøaúéezad` oexkf - ¦§¨¥
z` ea xxerz ,zxzeqnd

;d"awda weac zeidl oevxd

÷ñòa Búðek äéäz úàæå§Ÿ¦§¤©¨¨§¥¤
,Bfä äåönä Bà äøBzä- ©¨©¦§¨©

:oda wqrzdl cner `edy

Ba ä÷áãì,d"awda - §¨§¨
úéðeiçäå úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe- §¥¤©¦§¨§¥

wqrdy ,epcnly itk

lr lret zeevne dxeza

ytpd lre ziwl`d ytpd

dpiidzy ,odiyeale zipeigd

,ixd .d"awda zeweac

icedi ly ezcearay

d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl zekixv

eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi jezn

,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl .dad` jezn

jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl dkixv

okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilreytpy,d"awda dweac didz

zeytp xewne eytp xewn mby `l`lkweac didi - l`xyi

z` miwacne micg`n - xnelk ,micgiin jk ici lr ,d"awda

jixa `ycew" oky ,(ezpikye) dizpikye (d"awd) `ed jixa `ycew

lk zeytp xewn `id "dpiky"e ,zeevnde dxezd xewn `ed "`ed

,devn meiw iptl mixne`y "cegi myl" gqepd yexit edf - l`xyi

"l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `ed jixa `ycew cegi" didiy

l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd ziiyr) cegide - 'ity" -

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfa gxkdd oaen

lk- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrdmya" zernyn :xnelk

mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi lk

,l`xyi llk lk myae liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk

,(`ed jixa `ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn

,(ely dpikyd) "dizpiky" mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd

xewn `idylk.l`xyi

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

íéøîà éèå÷éì
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

באריכות.14. מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק ˘ËÈÏ"‡:16.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבת) כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום שני, כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט,

באחד'". לפרוח שא"א לפי הב', בכנף גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש



oqipסד f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ט"ז רביעי יום

,114 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,116 'nr cr.â"äëå äúà êåøá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)

àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ

àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå

íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä

øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù
:(íéãñçä

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17àéöBé ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©¦
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãàdrya oeekzn `edy dna ic `l ,okle ¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edyely`l` ,d"awda

-ïekúé ïëì,ezcearaBLôð øB÷î ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§

¯ àeäL ,ìàøNé ìkxewn ¨¦§¨¥¤
lk zeytpe ziwl`d eytp

`ed ,l`xyiåét çeø©¦
íLa àø÷pä ,Cøaúé¦§¨¥©¦§¨§¥
úðëBML íL ìò ,"äðéëL"§¦¨©¥¤¤¤
ïéîìò ìk CBz úLaìúîe¦§©¤¤¨¨§¦

¯,zenlerd lk jeza

¯ àéäå ,ïîi÷ìe ïúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
,"dpiky"dúòtLnä àéä¦©©§©©

¯ Ba,dxez cneld mc`a

øaãnL äfä øeacä çkŸ©©¦©¤¤§©¥
çk Bà ,äøBz éøáãa§¦§¥¨Ÿ©
úBNòì äfä äNònä©©£¤©¤©£

¯ .Bæ äåöîoda wqer `edy ¦§¨
cenil ici lry ixd - zrk

,devnd meiw e` dxezd

xe`a cgiile wacl oeekzi

gek xewn z` ,seq oi`

,dyrnd gek e` xeaicd

eytp xewn mb `edy

.l`xyi lk zeytpe ziwl`d

¯ ,äæ ãeçéåxewn ly §¦¤
seq oi` xe`a l`xyi zeytp

-øBà úëLîä éãé ìò àeä©§¥©§¨©
,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨
äøBzä ÷ñò éãé ìò©§¥¥¤©¨

¯ àeäL úBönäåoi` xe` §©¦§¤
,`ed jexa seq¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåC §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦

ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà¯ ,ïãçécgiil ¦§¨¥©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨
,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytp xewn z`øàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥

ì" Leøt eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé Leøt ïn÷ìãeçé íL §©¨¥¦¤©£¦©¥¨§¤¥§¥¦
éøa-àLã÷¯ ."ìàøNé ìk íLa dzðéëLe àeä-Ciptl mixne`y ª§¨§¦§¦§¥§¥¨¦§¨¥

`ed jixa `ycew cegi didi ,zeevn meiw ici lry ,zeevn ly oneiw

,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde dxezd xewn ,(d"awd)

xewn `id dpiky ,xen`k ,okylk.l`xyi zeytpääâäddbda

xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y

eytpa mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`ed jexa seq oi`

- "dizpikye `ed jixa `ycew cegi" - l`xyi lk zeytp xewnae

,"micqg"l zektdp "zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian

cqgy ,dlrnl zecnd ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy

ici lr ,cg` oiprl eidi ,ipyl cg` micbepne miiktd mdy ,dxeabe

znerl zelha odizyy cr ,el` zecn izyn dlrnly xe` zkynd

,df xe` .`linn lhazn - dzxagl zg` dcn oiay cebipde ,df xe`

`ed ,zecna df cegi `iand

ici lr jynpd oeilrd oevxd

,oky - zeevne dxez meiw

epevx ixd od zeevne dxez

dlrn dlrnly d"awd ly

- dxeabe cqg zecndn

`edy ,df oeilr oevxyke

jynp ,micqgd xewn

dxez cenil ici lr dlbzne

zecg`zn ,zeevn meiwe

zktdp "dxeab"e ,el` zecn

."cqg"läæ éãé ìò íâå) *§©©§¥¤
¯,zeevne dxez meiw ici lr

úBøeábä ïk íb e÷zîúé¦§©§©¥©§
¯ íéãñçaly swezd ©£¨¦

wznei "zexeab"d,àìénî¦¥¨
¯ úeìlkúäaici lr §¦§©§

,zellkzd,íãeçéå úBcnä©¦§¦¨
¯ecg`zi dlrnl zecndy

,dipya zg` ellkzieìò©
ïBéìòä ïBöø éelb éãé§¥¦§¨¤§
älbúnä ,àeä-Ceøä©¦§©¤
àúeøòúàa äìòîì§©§¨§¦§¨¨

¯ ,àzúìcici lr ¦§©¨
,dhnln zexxerzdàeä

äøBzä ÷ñòa ähîì Béelb¦§©¨§¥¤©¨
¯ äåönäådlbzn df wqra §©¦§¨

,oeilrd oevxd¯ ïäL¤¥
od ,zeevnde dxezd¯ ;Cøaúé BðBöøjiynn ,icediy dryae §¦§¨¥

- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr ,dlbne

z` `ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn

zektdpe zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd

."micqg"lúëqî íéãéñç úðLîáe àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©£¦¦©¤¤
éøà"àzøeç"î úBëLîð äøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà C £¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨¦§¨¥¦©§¨

éøà"c¯ :(íéãñçä øB÷î ,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà Cod el` ©£¦©§¦¤§¨¤§§©£¨¦
meiwe dxez cenil ici lry ,xen`k `ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl

dxez cnel icediy dryay ,epcnl .mlera aehe cqg jynp ,zeevn

mr cala eytp z` jk ici lr wacl oeekiy ic `l ,devn miiwn e`

xewn z` jk ici lr cgiile wacl oeekl mb eilr ,`l` ,d"awd

zeytplkipy oia lcad yi ,j` .`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
àîíðîà êà

ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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ב.17. מט, ברכות

oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá

äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ

ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî

à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

- d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq

jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn mi`a

- `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeekefdxezd ici lry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id

cegi didi ely zeevnde

l`xyi zeytp lk xewn

cegi" - seq oi` xe`a

"dizpikye `ed jixa `ycew

dad`l xak wwcfdl yi -

:d"awdl zcgeine dlecb

gex zgp mexbl mb zevxl

okzi ,jkl i` ,d"awdl

dpeekyeflk ea didz `l

'd zcearae - zizin` dlek

epi`y xacn xdfidl yi

,`eti` ,cvik ,zn` elek

oeekl icedi lk lry mixne`

owfd epax xiaqn - ?ef dpeek

ef dpeek oi` m` mby ,oldl

,oeikn ,zn` dlek elv`

on zvw da yiy ,la`

icedi lk ixdy - zn`d

ly epevx miiwl dvex

didiy ,df oipre) d"awd

`ed jixa `ycew cegi

epevx ixd `ed ,dizpikye

,okl ,(d"awd ly izin`d

k oeekln envr rpni ladpee

dinx meyn jka oi` ,oky ,ef

dnypd cvn ,ixdy ,zinvr

zizin` `id ef dpeek mb

.dlekäðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨
äéäiL ,Baìa úézîà Bæ£¦¦§¦¤¦§¤

¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàa õôç Baìxewn lylkl`xyi zeytp ¦¨¥¤¡¤¦¨¤§©¤
,`ed jexa seq oi` xe`aéøö'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©

¯ ,Bcáìxac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky §©
aeh dfy iptn dnelz` ade` `ed seq seqy epiide) ,envrz` -

l aehy dnenvrepevxe d"awdl icedi ly ezad`a mb df jxc lr ;(

dnn raep df mb ixd - zeevne dxez meiw ici lr ea weac zeidl

aehd z` dvex `edyelyytpl aehy dn ,elyzevxl ick j` .

meyn jka oi` ixde ,d"awda weac didi l`xyi lk zeytp xewny

aehy oiprenvr elda ybxeny d"awdl dad` jk myl dwitqny ,

l aehy dnenvrlk `idy efk dad` zyxcp ,jk myl ,`l` -

- cala d"awdl wx dlekàìå ,ãáì åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨§©§Ÿ
¯ úBeøì,oe`nv¯ BLôðytpdely,àøák àlà ,'äì äàîvä §©©§©§¥¨©¤¨§¨¨

¯ dénàå éBáà øúa ìczLàc,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oak §¦§©¥¨©£§¦¥
¯ 'eë déLôðå déîøbî øéúé ïBì íéçøcxzei mze` ade` `edy §¨¦¨¦¦©§¥§©§¥

,eytpe eteb xy`n¯ ìéòì øàaúpL Bîk],'i wxtaàéòø íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©§¨
¯ ,[àðîéäîeytp z` xqny ,epax dyn ly ezad` dzid jky §¥§¨

xear eytp z` xqend oak ,dizpikye `ed jixa `ycew cegi myl

oeekl l`xyin cg` lk lry mixne` ep` ,`eti` ,cvik - en`e eia`

xcp ,zizin` dpeek ef `dzy icky drya ,dxen`d dpeekd z`zy

?dad` ly xzeia dlrp dbixcn jklíãà ìëì Lé íB÷î ìkî¦¨¨¥§¨¨¨
,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì§©§¦©§§©¨¨
úîàa dðéàL óà ék¦©¤¥¨¤¡¤
Baìa éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥§¦
¯ ,Baì ìëa äæa õtçiL¤©§Ÿ¨¤§¨¦
jkl zyxcp ,xen`ky

ly xzeia dlrp dbixcn

,dad`èòî íB÷î ìkî¦¨¨§©
¯ øòfîdhren dcna ¦§¥

,zegtläæa Baì õôç̈¥¦¨¤
äáäà éðtî ,úîàa¤¡¤¦§¥©£¨
ìk áìaL úéòáhä©¦§¦¤§¥¨

¯ ìàøNéef zirah dad`e ¦§¨¥
eze` dripnäî ìk úBNòì©£¨©

-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM¤§¨¤§¨
¯ äæ ãeçéå ,àeäxewn ly §¦¤

oi` xe`a l`xyi lk zeytp

,`ed jexa seq¯ àeä,ixd

¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦
,d"awdïBéìòä ãeçé eðéäå§©§¦¨¤§

äNòpä ,úeìéöàaL¤¨£¦©©£¤
¯ ,àzúìc àúeøòúàalr §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzd iciìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§
úBöîe äøBúa Laìîä©§ª¨§¨¦§
¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd

¯ ,Lnî íéãçàìmicge`n ©£¨¦©¨
,ynn cg` xackBîk§

¯ ,ìéòì øàaúpL,"zeliv`d mler"a cegid dyrp jk ici lryék ¤¦§¨¥§¥¦
àeäL ,úBönäå äøBzä øB÷î ïk íb íéãçéúî äæ éãé ìò©§¥¤¦§©£¦©¥§©¨§©¦§¤
íLa àø÷pä ,úéäìàä BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§©§¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥

¯ ,"äðéëL",zeevne dxezay 'd xe` mr ytpd cegi ici lr §¦¨
ly cegid deedznxewndxezd xewn mr ,"dpiky" - ytpd

,"`ed jixa `ycew" - zeevnde¯ ïäLzexe`l qgiamipeilrd ¤¥
:miillkdîìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìò ìk àlîî" úðéça,"ïé §¦©§©¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦

¯ .úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîk`ed xen`d lk ,j` §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl icedi lry jkl qgia

dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde dxezd xewna l`xyi

"cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad` ly ef zi`lir

ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f lka - dfk

cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex icedi lk

ytpd z` cgiil l`xyinely,oldl mkeqiy itk ,`ed - 'd xe`a

zxzeqnd dad`dn `ae ,ezin`l zn` elek `edy ,izin` oevx

.d"awdl l`xyin cg` lkay
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
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סה oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá

äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ

ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî

à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

- d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq

jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn mi`a

- `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeekefdxezd ici lry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id

cegi didi ely zeevnde

l`xyi zeytp lk xewn

cegi" - seq oi` xe`a

"dizpikye `ed jixa `ycew

dad`l xak wwcfdl yi -

:d"awdl zcgeine dlecb

gex zgp mexbl mb zevxl

okzi ,jkl i` ,d"awdl

dpeekyeflk ea didz `l

'd zcearae - zizin` dlek

epi`y xacn xdfidl yi

,`eti` ,cvik ,zn` elek

oeekl icedi lk lry mixne`

owfd epax xiaqn - ?ef dpeek

ef dpeek oi` m` mby ,oldl

,oeikn ,zn` dlek elv`

on zvw da yiy ,la`

icedi lk ixdy - zn`d

ly epevx miiwl dvex

didiy ,df oipre) d"awd

`ed jixa `ycew cegi

epevx ixd `ed ,dizpikye

,okl ,(d"awd ly izin`d

k oeekln envr rpni ladpee

dinx meyn jka oi` ,oky ,ef

dnypd cvn ,ixdy ,zinvr

zizin` `id ef dpeek mb

.dlekäðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨
äéäiL ,Baìa úézîà Bæ£¦¦§¦¤¦§¤

¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàa õôç Baìxewn lylkl`xyi zeytp ¦¨¥¤¡¤¦¨¤§©¤
,`ed jexa seq oi` xe`aéøö'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©

¯ ,Bcáìxac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky §©
aeh dfy iptn dnelz` ade` `ed seq seqy epiide) ,envrz` -

l aehy dnenvrepevxe d"awdl icedi ly ezad`a mb df jxc lr ;(

dnn raep df mb ixd - zeevne dxez meiw ici lr ea weac zeidl

aehd z` dvex `edyelyytpl aehy dn ,elyzevxl ick j` .

meyn jka oi` ixde ,d"awda weac didi l`xyi lk zeytp xewny

aehy oiprenvr elda ybxeny d"awdl dad` jk myl dwitqny ,

l aehy dnenvrlk `idy efk dad` zyxcp ,jk myl ,`l` -

- cala d"awdl wx dlekàìå ,ãáì åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨§©§Ÿ
¯ úBeøì,oe`nv¯ BLôðytpdely,àøák àlà ,'äì äàîvä §©©§©§¥¨©¤¨§¨¨

¯ dénàå éBáà øúa ìczLàc,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oak §¦§©¥¨©£§¦¥
¯ 'eë déLôðå déîøbî øéúé ïBì íéçøcxzei mze` ade` `edy §¨¦¨¦¦©§¥§©§¥

,eytpe eteb xy`n¯ ìéòì øàaúpL Bîk],'i wxtaàéòø íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©§¨
¯ ,[àðîéäîeytp z` xqny ,epax dyn ly ezad` dzid jky §¥§¨

xear eytp z` xqend oak ,dizpikye `ed jixa `ycew cegi myl

oeekl l`xyin cg` lk lry mixne` ep` ,`eti` ,cvik - en`e eia`

xcp ,zizin` dpeek ef `dzy icky drya ,dxen`d dpeekd z`zy

?dad` ly xzeia dlrp dbixcn jklíãà ìëì Lé íB÷î ìkî¦¨¨¥§¨¨¨
,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì§©§¦©§§©¨¨
úîàa dðéàL óà ék¦©¤¥¨¤¡¤
Baìa éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥§¦
¯ ,Baì ìëa äæa õtçiL¤©§Ÿ¨¤§¨¦
jkl zyxcp ,xen`ky

ly xzeia dlrp dbixcn

,dad`èòî íB÷î ìkî¦¨¨§©
¯ øòfîdhren dcna ¦§¥

,zegtläæa Baì õôç̈¥¦¨¤
äáäà éðtî ,úîàa¤¡¤¦§¥©£¨
ìk áìaL úéòáhä©¦§¦¤§¥¨

¯ ìàøNéef zirah dad`e ¦§¨¥
eze` dripnäî ìk úBNòì©£¨©

-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM¤§¨¤§¨
¯ äæ ãeçéå ,àeäxewn ly §¦¤

oi` xe`a l`xyi lk zeytp

,`ed jexa seq¯ àeä,ixd

¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦
,d"awdïBéìòä ãeçé eðéäå§©§¦¨¤§

äNòpä ,úeìéöàaL¤¨£¦©©£¤
¯ ,àzúìc àúeøòúàalr §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzd iciìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§
úBöîe äøBúa Laìîä©§ª¨§¨¦§
¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd

¯ ,Lnî íéãçàìmicge`n ©£¨¦©¨
,ynn cg` xackBîk§

¯ ,ìéòì øàaúpL,"zeliv`d mler"a cegid dyrp jk ici lryék ¤¦§¨¥§¥¦
àeäL ,úBönäå äøBzä øB÷î ïk íb íéãçéúî äæ éãé ìò©§¥¤¦§©£¦©¥§©¨§©¦§¤
íLa àø÷pä ,úéäìàä BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§©§¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥

¯ ,"äðéëL",zeevne dxezay 'd xe` mr ytpd cegi ici lr §¦¨
ly cegid deedznxewndxezd xewn mr ,"dpiky" - ytpd

,"`ed jixa `ycew" - zeevnde¯ ïäLzexe`l qgiamipeilrd ¤¥
:miillkdîìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìò ìk àlîî" úðéça,"ïé §¦©§©¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦

¯ .úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîk`ed xen`d lk ,j` §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl icedi lry jkl qgia

dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde dxezd xewna l`xyi

"cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad` ly ef zi`lir

ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f lka - dfk

cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex icedi lk

ytpd z` cgiil l`xyinely,oldl mkeqiy itk ,`ed - 'd xe`a

zxzeqnd dad`dn `ae ,ezin`l zn` elek `edy ,izin` oevx

.d"awdl l`xyin cg` lkay
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
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oqipסו f"i iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ז חמישי יום

,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,116 'nr cr.òãåðë äìéìá

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
Bãeçiî íBìLå ñç ìcáðå§¦§¨©§¨¦¦
íeLa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§
Lôð úeøéñîa elôà ,ïôàŸ¤£¦¦§¦¤¤

¯ .Lnîzxzeqnd dad`d ©¨
l`xyin cg` lk alay

zxveie zxxern ,d"awdl

mr cg`zdl oevxd z`

meya zeidl `lye d"awd

zecg`n lcape cxtp ote`

zxiqna xeyw df m` mb ,'d

:lynle ,ynn ytp

cearl eilr mitekyk

e` ,dxf dcear dlilg

zeegzydl wx elit`

cala zipevig dxeva

z` xeqni - dxf dcearl

ick ,z`f zeyrl `ly eytp

zecg`n zxkp zeidl `ly

.'dúBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§
ïéðò ïk íb àeä älôzäå§©§¦¨©¥¦§©

¯,ly,Lnî Lôð úøéñî§¦©¤¤©¨
¯ dúàöa Bîkly §§¥¨

,dnypd¯ úàìîa óebä ïî,dlúøäøäî dðéàL ,äðL íéòáL ¦©¦§Ÿ¦§¦¨¨¤¥¨§©§¤¤
¯,f`úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî àlà ,óebä éëøöa§¨§¥©¤¨©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦

¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øác ïäL ,älôzäå äøBzäytpd ©¨§©§¦¨¤¥§©©£©§¦§¨¥§¨
,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde dxezd zeize`e

¯ àúéàãk ,ïãò ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨
,aezky enk¯ ,øäfáe àøîba"ocr ob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©

drya ,zrk mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a `ed

zexiqn ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy

zeize`a dlek lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn dnypd :ytp

,ynn ytp zexiqn ly oipr `ed df xac mby jk ,dlitzde dxezd

.l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn `ad¯ àlàlcadd ¤¨
,`ed¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy

my zewqrzne "ocr ob"a

,dlitzde dxezd zeize`a

odíúâOäa íéâpòúî¦§©§¦§©¨¨¨
¯ .'ä øBàa íúeìlkúäå§¦§©§¨§
mlera dhnl o`k eli`e

elek oezp icediyk ,dfd

,dlitzde dxezd zeize`a

beprza yibxn `ed oi`

ob"a dnypl yiy lecbd

ipy oiprd mvra ,mxa ,"ocr

.mieey mipnfdeðwzL eäæå§¤¤¦§
¯xnel ,dlecbd zqpk iyp`

øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©
,éäìà" :älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©
dzçôð äzàå 'eëå äîLð§¨¨§§©¨§©§¨
dìhì ãéúò äzàå 'eë§©¨¨¦¦§¨

¯ øîBìk ,"'eë épnîicedi ¦¤¦§©
:xne`¯ äzà"L øçàî¥©©¤©¨
d"awdäzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨

ïëì ,"épnî dìhì ãéúò̈¦¦§¨¦¤¦¨¥
døñBî éðà äzòî¥©¨£¦§¨
dãçéì Eì døéæçîe©£¦¨§§©£¨

áeúkL Bîëe ,Eúecçàa18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,Eytpdy §©§§§¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd mr cg`zzézáLçî úeøM÷úä éãé ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦

¯ EzáLçîa,d"awd ly ezaygnaúBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå §©£©§§§¦¦§¦§§¦
¯ ,älôzäå äøBzämicg`zn ,oda xacne ayeg icediy ©¨§©§¦¨

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice ezaygn mixywzneèøôáe¦§¨
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äì äøéîàa,dnecke ©£¦¨©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨

,gkep oeyla ,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l` mipety

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäåezxezy ,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
ly ote`a dpiidz ezlitze

enk ,d''awdl eytp zxiqn

,etebn cxtp icediy drya

¯ ìéçúé,xnelúBëøa ©§¦¦§
."'eë äzà Ceøa" ,øçMä©©©¨©¨

¯,dlitzd zcear ly dziy`x od xgyd zekxaBæ äðëäa ïëå§¥©£¨¨
òeá÷ øeòL ãîìì ìéçúé©§¦¦§Ÿ¦¨©

¯ .älôzä øçà ãiî,oky ¦¨©©©§¦¨
zian" zeidl jixv ixd

,"yxcnd zial zqpkd

eilr ,dlitzd ixg` ciny
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë

åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
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א.18. כה, תהלים

oqip g"i iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ח שישי יום

,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúðååë ìë äðäå,hp 'nr cr.ì"ðë 'åëå

dpkdd jezn df xeriy mb cenll ligzi - dxeza xeriy cenll

,d"awdl jka eytp z` xeqnl dpeekde,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©
¯ äëéøö ,ãîìì ìéçúiL íã÷,zyxcp,úBçôì Bæ äðëä Ÿ¤¤©§¦¦§Ÿ§¦¨£¨¨§¨

¯ äðëää øwòL òãBpk,dpeekdeì¯ ákòì dîLote`a ©¨¤¦©©£¨¨¦§¨§©¥
icrla xyt` i`e ,igxkd

,z`fãenlä úlçúa àeä¦§¦©©¦
¯ ,íéðBðéaazligzay ©¥¦

didi ecenily oeeki cenild

,''dnyl''øôñå èâa Bîëe§§¥§¥¤
¯ íéëéøvL ,äøBzaezkl ¨¤§¦¦

,mze`ì¯ dîL,df ixd ¦§¨
¯ ,ákòìeazkp `l m`ay §©¥

md - ''dnyl'' dpeeka`l

- df mr cgi j` ,mixyk

¯ øîàiL Biãå,azekd §©¤Ÿ©
éðéøä" äáéúkä úlçúa¦§¦©©§¦¨£¥¦

ì áúBkøôñ úMã÷ íL ¥§¥§ª©¥¤
¯ ,"äøBzzaizk zligza ¨

,dxez xtq¯ Bàxnel

,hb zaizk zligza

ì"¯ "BîLyi` lydf, ¦§
ì"å¯ "dîLdy` lyef¯ .'eë,oeekl ''ipepia''l ic mb jk §¦§¨

.lirl zexen`d dpizpe dxiqna didi cenildy ,ecenil zligza

äðëäa ïðBaúäì Bì Lé ¯ úBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§¥§¦§¥©£¨¨
¯ ,íéðt ìk ìò äòLå äòL ìëa ìéòì úøkæpä Bæ,xnelk ©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨©¨¨¦

,xen`a aey opeazdl eilr dry icnàéä äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨¦
,íéðBzçzä úBéçäì íéðBéìò úBîìBòî úøçà äëLîä©§¨¨©¤¤¥¨¤§¦§©£©©§¦

¯ úeiçä úëLîäå,mipeilrd zenlerdn dkynpyäòLaL §©§¨©©©¤§¨¨
øôñaL "áBLå àBöø" ãBña] døB÷îì úøæBç äéðôlL¤§¨¤¨¤¤¦§¨§¨¨¤§¥¤

¯ ,[äøéöézeigdy §¦¨
z` dignd ziwl`d

ly ote`a `id ,mlerd

zkynp `id ,"aeye `evx"

dxewnl zxfege mlera

icne ,mipeilrd zenlera

dxewnl day drya dry

,zncewd dryd ly zeigd

,day `ideìk íò¦¨
íéáBè íéNòîe äøBzä©¨©£¦¦

¯ ìLmi`xapd ¤
¯ ,íéðBzçzäecnly ©©§¦

;dry dze`a eniiweék¦
óeøö èìBL äòL ìëa§¨¨¨¥¥
íL éôeøö á"éî ãçà¤¨¦¥¥¥
á"éa àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨§
íL éôeøöå ,íBiä úBòL§©§¥¥¥

¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãàitexiv mlera mihley meid zeryay £Ÿ¨©©§¨©¨
'ied my3dry lkay oeeikne .i"pc` my itexiv - dlilae ,

eig dxi`nz` ,zegtl dry lka ycgl mb yi - zxg` z

."dnyl" ly dpeekde dpkdd

zeevnd meiw ,dxezd cenily s` lry ,owfd epax xiaqn ,oldl

lkn exxgzyda ,ytp zexiqn jezn elv` miyrp dlitzd zceare

ezpeek didz - ef dceara elek lk oezpe xeqn ezeide sebd ipipr

zgp mexbl (`l` ,dxewnl ytpd zxfgd myl `l) ef ytp zexiqna

.d"awdl gexìk ,äpäå§¦¥¨
'äì BLôð úøéñîa Búðek©¨¨¦§¦©©§©
,älôzäå äøBzä éãé ìò©§¥©¨§©§¦¨
úeäìà õBöéð úBìòäì§©£¦¡Ÿ

¯ dëBúaL,ytpd jezay ¤§¨
éãk ÷ø àäz ¯ BøB÷îì¦§§¥©§¥
åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨

¯ ,Cøaúé:`id gexÎzgpde ¦§¨¥
äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN ìLîk¦§©¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦©¦§¨

¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä úéáeytpd zaydy ,`"l wxta ¥¨£¦©¦§¨§¥

jln oa lynk `id ,dlitzd zceare dxez cenil ici lr ,dxewnl

dgnyl `iand xac - jlnd eia` l` aye `lkd zian xxgzynd

- jln oa `ed icedi ,ziwl`d ytpd zpigan ,oky .xzeia dlecb

dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl` 'dl mz` mipa"

;`lka ziwl`d ytpd

day ziwl`d ytpdyke

ici lr ,d"awdl ,dxewnl

eaey df ixd ,dlitze dxez

l` (`lkdn) jlnd oa ly

mxebd xac ,jlnd eia`

,ok`e .dnevr dgny jlnl

ezpeek zeidl dkixv ef

,j` .d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya

zgp `iadl izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
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-‰Ê˘ברור שלא - הפי' נ''ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי''ב כ''א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó- באד' ועד"ז שעה, בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים חסידיםÈÏ"·וישנם (משנת אד' צירופי

פי"ג) תפלין תיקון צירופים‰ÌÈ˘¯ÂÙÓמס' וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים צירופים די"ב ז' פ"ה השמות ש' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין שם

במל'". אחרונים



סז oqip g"i iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ח שישי יום

,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúðååë ìë äðäå,hp 'nr cr.ì"ðë 'åëå

dpkdd jezn df xeriy mb cenll ligzi - dxeza xeriy cenll

,d"awdl jka eytp z` xeqnl dpeekde,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©
¯ äëéøö ,ãîìì ìéçúiL íã÷,zyxcp,úBçôì Bæ äðëä Ÿ¤¤©§¦¦§Ÿ§¦¨£¨¨§¨

¯ äðëää øwòL òãBpk,dpeekdeì¯ ákòì dîLote`a ©¨¤¦©©£¨¨¦§¨§©¥
icrla xyt` i`e ,igxkd

,z`fãenlä úlçúa àeä¦§¦©©¦
¯ ,íéðBðéaazligzay ©¥¦

didi ecenily oeeki cenild

,''dnyl''øôñå èâa Bîëe§§¥§¥¤
¯ íéëéøvL ,äøBzaezkl ¨¤§¦¦

,mze`ì¯ dîL,df ixd ¦§¨
¯ ,ákòìeazkp `l m`ay §©¥

md - ''dnyl'' dpeeka`l

- df mr cgi j` ,mixyk

¯ øîàiL Biãå,azekd §©¤Ÿ©
éðéøä" äáéúkä úlçúa¦§¦©©§¦¨£¥¦

ì áúBkøôñ úMã÷ íL ¥§¥§ª©¥¤
¯ ,"äøBzzaizk zligza ¨

,dxez xtq¯ Bàxnel

,hb zaizk zligza

ì"¯ "BîLyi` lydf, ¦§
ì"å¯ "dîLdy` lyef¯ .'eë,oeekl ''ipepia''l ic mb jk §¦§¨

.lirl zexen`d dpizpe dxiqna didi cenildy ,ecenil zligza

äðëäa ïðBaúäì Bì Lé ¯ úBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§¥§¦§¥©£¨¨
¯ ,íéðt ìk ìò äòLå äòL ìëa ìéòì úøkæpä Bæ,xnelk ©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨©¨¨¦

,xen`a aey opeazdl eilr dry icnàéä äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨¦
,íéðBzçzä úBéçäì íéðBéìò úBîìBòî úøçà äëLîä©§¨¨©¤¤¥¨¤§¦§©£©©§¦

¯ úeiçä úëLîäå,mipeilrd zenlerdn dkynpyäòLaL §©§¨©©©¤§¨¨
øôñaL "áBLå àBöø" ãBña] døB÷îì úøæBç äéðôlL¤§¨¤¨¤¤¦§¨§¨¨¤§¥¤

¯ ,[äøéöézeigdy §¦¨
z` dignd ziwl`d

ly ote`a `id ,mlerd

zkynp `id ,"aeye `evx"

dxewnl zxfege mlera

icne ,mipeilrd zenlera

dxewnl day drya dry

,zncewd dryd ly zeigd

,day `ideìk íò¦¨
íéáBè íéNòîe äøBzä©¨©£¦¦

¯ ìLmi`xapd ¤
¯ ,íéðBzçzäecnly ©©§¦

;dry dze`a eniiweék¦
óeøö èìBL äòL ìëa§¨¨¨¥¥
íL éôeøö á"éî ãçà¤¨¦¥¥¥
á"éa àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨§
íL éôeøöå ,íBiä úBòL§©§¥¥¥

¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãàitexiv mlera mihley meid zeryay £Ÿ¨©©§¨©¨
'ied my3dry lkay oeeikne .i"pc` my itexiv - dlilae ,

eig dxi`nz` ,zegtl dry lka ycgl mb yi - zxg` z

."dnyl" ly dpeekde dpkdd

zeevnd meiw ,dxezd cenily s` lry ,owfd epax xiaqn ,oldl

lkn exxgzyda ,ytp zexiqn jezn elv` miyrp dlitzd zceare

ezpeek didz - ef dceara elek lk oezpe xeqn ezeide sebd ipipr

zgp mexbl (`l` ,dxewnl ytpd zxfgd myl `l) ef ytp zexiqna

.d"awdl gexìk ,äpäå§¦¥¨
'äì BLôð úøéñîa Búðek©¨¨¦§¦©©§©
,älôzäå äøBzä éãé ìò©§¥©¨§©§¦¨
úeäìà õBöéð úBìòäì§©£¦¡Ÿ

¯ dëBúaL,ytpd jezay ¤§¨
éãk ÷ø àäz ¯ BøB÷îì¦§§¥©§¥
åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨

¯ ,Cøaúé:`id gexÎzgpde ¦§¨¥
äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN ìLîk¦§©¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦©¦§¨

¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä úéáeytpd zaydy ,`"l wxta ¥¨£¦©¦§¨§¥

jln oa lynk `id ,dlitzd zceare dxez cenil ici lr ,dxewnl

dgnyl `iand xac - jlnd eia` l` aye `lkd zian xxgzynd

- jln oa `ed icedi ,ziwl`d ytpd zpigan ,oky .xzeia dlecb

dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl` 'dl mz` mipa"

;`lka ziwl`d ytpd

day ziwl`d ytpdyke

ici lr ,d"awdl ,dxewnl

eaey df ixd ,dlitze dxez

l` (`lkdn) jlnd oa ly

mxebd xac ,jlnd eia`

,ok`e .dnevr dgny jlnl

ezpeek zeidl dkixv ef

,j` .d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya

zgp `iadl izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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oqipסח h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ט קודש שבת יום

,hp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ù"îá äðäå áî ÷øô,118 'nr cr.'åâå òãé íãàäå

`ed jixa `ycew ly cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex

zad` ly c`n ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye

df xac jiiy ,`eti` ,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d

epax xiaqn - ?miwicv ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl

gexÎzgpdyk :owfd

ly daey lr zqqean

ytpdely`le) dxewnl

,lirl epcnly itk

z` cgiil `id dpeekdyk

zeytp ly xewndlk

myl zyxcp `l (l`xyi

ik ,jk lk dlecb dad` jk

mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay zxzeqn dad`a ic m`

:"`ipz"d oeylae .efk gex zgp d"awdl¯ Bæ äðek ,äpäåmexbl §¦¥©¨¨
ytpd zayd ici lr gex zgp d''awdlely,dxewnlàéä¦

úò ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa ,éøîâì Bzîàì úîàa úézîà£¦¦¤¡¤©£¦§©§¥§¨¤¤¦¦§¨¥§¨¥
¯ ,äòL ìëáed`a `ideeðì äMøé àéäL úéòáhä äáäàî §¨¨¨¥©£¨©¦§¦¤¦§ª¨¨

¯ .eðéúBáàîgex zgp mexbl mivexyk `ed xacdy enk `ly ¥£¥
xewn cegi ici lr d"awdllk,df oevxy ,d"awdl l`xyi zeytp

.zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi` ,xen`k

ytpd zayd ici lr d"awdl gex zgp mexbl oevxd eli`eely

zn`a ok` `ed - dxewnl

.ezin`l¯ ÷øoi` ©
,zirahd dad`a wtzqdl

`l`éøvLíézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦
,'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc âéOäì§©¦§¦§¦

¯ ,íéiìëNdad`e d`xi ¦§¦¦
,'d zelcba zeilkyélëå§ª¥

¯ ,'eëå éìeàå éàädad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lre ©§©§
,zeilky¯ :ìéòì økæpkdad` eaxwa zxxeyy zexnly ©¦§¨§¥

ote`a dlitzd zcearle dxez cenill e`iadl dgekay zxzeqn

dad`e d`xil ribdl lczydl eilr ,z`f lka - ytp zexiqn ly

.'d zelcba ezewnrzd ici lr ze`ad

.áî ÷øtjxev yi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
epnn zyxcpd d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb

,dyrzÎ`ld zeevne dyrd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara

,ale zeilk ogeae eilr ''cner'' d''awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe

ici lr .ie`xk ecaer m`

z` ,jiyni ,ef zeppeazd

,zegtd lkl d`xid oipr

d`xiae ,ezaygnae egena

xyt`zi efdxez cenll el

± ef d`xi ;zeevn miiwle

z`xwp ± owfd epax xne`

,''d`zz d`xi'' llka

dxezl dncwdk zynyne

cenll icky ,zeevnle

ote`a zeevn miiwle dxez

dvegp ± ''dcear'' `xwpy

.ef d`xi¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäå`idy §¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨
ribdl leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd d`xid

- 'eke eilr ''cner'' d''awd ji` ezeppeazd ici lr ,dil`áèéä ïáeé¨¥¥
àøîba áeúkM äî1÷eñt ìò2éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :E ©¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤

éäìà 'ä úà äàøéì íà ék Cnòî ìàLY "E`xnbd zl`ey: Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤
Y ?àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà"ixdy ?ohw xac `id d`xi ike ©¦§¨¦§¨©§¦¦

z`fy xne` weqtdcalacg` lkn d"awd yxec ("m` ik")

dper `xnbde .lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyinäLî éaâì ,ïéà :¦§©¥Ÿ¤
Y .'eëå àéä ézøèeæ àúlîd`xi zaygp (epax) dyn iabl ± !od ¦§¨©§¦¦§

xn`p ixd df weqt :`id zehyta mixacd zernyn .ohw xacl ef

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epax dyn ici lr l`xyi ipal.
¯ ,õeøzä ïáeî Bðéà äøBàëìcdeedn dyn iably ,`xnbd ly §¦§¨¥¨©¥

ohw xac d`xiY .áéúk "Cnòî ìàL" àäc ,l`ey" aezk ixdy §¨Ÿ¥¥¦¨§¦
jnrnn ±cg` lk,l`xyin

oi` ,llka l`xyi ipa iable

.dfk lwe ohw xac "d`xi"d

zvxzn ,`eti` ,dna

drawa dl`yd z` `xnbd

iablydyn± ?lw xac df

owfd epax xiaqi daeyza

"dyn iabl" milnay ,oldl

iably zpeekzn `xnbd oi`

xac `id d`xi cala dyn

"dyn"d iabl ,`l` ,lw

dn ± l`xyin cg` lkay

z` xywl lkeiy ,l`xyin cg` lkl zrce gek ozep epax dyny

iable ± zewl`a ezrczpiga"dyn"ay ,efcg` lk,l`xyin

dyn ly df geka ynzyn icediyk ,oky ;ohw xac ok` `id d`xi

,zewl`a ely "zrc"d z` xywn `edyk ,xnelk ,eaxwa `vnpd

okl ."d`xi"l ribdl lw jk ici lre ,ohw xac ,"d`xi" f` deedn

iabl" `xnbd zxne`"dynl`ey" xne` weqtdy zexnl ,"jnrn

cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d zece` xaecn o`k ik ,jnn ±

;`ipzd oeylae .l`xyinLôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤
àeä ék ,íBìMä åéìò eðaø äLî úðéçaî da Lé ìàøNé úéaî¦¥¦§¨¥¥¨¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
ä"òøùî 'éçáî äá ùé ìàøùé úéáî ùôðå ùôð ìë
'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים

oqip h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y,epax dyníéòBø äòáMî3Yipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦
dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga l`xyi

,d`ld jke ,elyúBîLð úeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨¦§
¯ ïëlL ,ìàøNémd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,drex enk ¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

jkae ep`v z` qpxtnd

jk ,zeig mda qipkn

z` mirexd zray miqpxtn

zeiga l`xyi zenyp

,mixtqn miciqg .zewl`e

o`k akrzd owfd epaxy

m` ayge miax zereay

'e ila) "zewl` zeig" aezkl

mirexdy ± (xeaigd

,zewl` ly zeig mikiynn

'e mr) "zewl`e zeig" e`

mirexdy ,(xeaigd

,zewl`e zeig mikiynn

zeig" aezkl hilgde

epiid ± "zeig" ."zewl`e

od ik ,'d z`xie 'd zad`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון,

בעת רצון יזכירו את אביו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה 

בעניניו, ובטח יעשה אביו צנור המקשר לכ"ק מו"ח אדמו"ר המעורר ר"ר בזה, ע"י לימוד תורתו, ז.א. 

מאמרי דא"ח שלו, ושמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנתו בחומש תהלים ותניא הידועים.

- כבר מלתו אמורה  במ"ש אודות אופן לימודו, ואשר לפעמים אינו בתנועה דהתמדה ושקידה, 

בשעה  אבל  למהוי  כדבעי  אינו  שהאדם  האדם,  את  להסית  הרע  היצר  מתחבולות  שזהו  התניא,  בספר 

שהיצר מסיתו נפש האלקית שבכל אחד ואחד תמיד היתה באמנה אתו, וכל אחד מישראל רוצה לקיים 

רצון נותן התורה והמצוה, וכמבואר בתניא באריכות, ובקצרה נפסק להלכה גם ברמב"ם )הלכות גירושין 

סוף פרק ב(, אם כן הרי מובן שאין הדבר תלוי אלא ברצונו, כי היכולת ניתנה לו במילואו ללמוד בהתמדה 

ושקידה ההולכות וגדלות מזמן לזמן, ובפרט שמתקרבים אנו לימי חג הפסח זמן חירותנו, ואין לך בן חורין 

מן היצר וכו' אלא על ידי עסק התורה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחג הפסח כשר ושמח.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

תלמידי בית הספר למלאכה אשר בכפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

]ב[ימים אלו נתקבל השולחן מעשי ידם להתפאר, נוסף על המנורה שעשוה, שנתקבלה לפני זמן.

ובהתבונני על כלים אלו, תקותי חזקה אשר עושים הם ככל התלוי בהם בשני הקוים  ובהביטי 

דשולחן ומנורה טובים ומשוכללים, ז.א. הגשמיות והרוחניות, וע"פ מאמר רז"ל הידוע, הרוצה שיחכים 

ידרים ושיעשיר יצפין, וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום.

אשר בעניני תלמידי ישיבה ובית ספר, הגשמיות והשולחן זהו קיום המצות שתלוים הם בענינים 

גשמיים, והרוחניות והמנורה זהו לימוד התורה חכמתו של הקב"ה.

ומצאת  יגעת  ז"ל  חכמינו  אמרו  וקדושתן,  המצות  בקיום  והידור  התורה  בלימוד  הן  ובשניהם 

ובתוספת הבטחה, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

דתורה  ונסתר  דאורייתא,  גופא  דתורה,  נגלה  מתאחדים  בה  בישיבה  הם  שלומדים  שזכו  וכיון 

בלימוד  ויוסיפו  בנשמתם,  וכן  בגופם  יהיו  בריאים  אשר  רצון  יהי  דאורייתא,  נשמתא  התורה  פנימיות 

התורה בהתמדה ובשקידה ובקיום המצוות בהידור, ונותן התורה והמצוה יברכם ואת כל משפחתם מנפש 

ועד בשר.

בברכת הצלחה ולחג פסח כשר ושמח.



היום יום . . . עב

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ

ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ
ן  ם ּכֵ "ּב[ נֹוֵכַח, ְואֹוֵמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצֹות, ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ת ַהּשְׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא  - לילה הראשון; מיכלא דאסותא  - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ְכֵדי ֶלֱאֹכל ָהֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות,  ר ּבִ "ּב[ ְמַקּצֵ י ]ָהַרׁשַ ֶדר ָהִראׁשֹון ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּסֵ ּבַ
ַמֲאִריְך  ְוָהָיה  ֲחצֹות,  ַאַחר  ָעה ג־ד  ׁשָ ּבְ ְוגֹוְמרֹו  ָעה ט,  ׁשָ ִלְפֵני  ַמְתִחיל  ַמֲאִריְך.  ָהָיה  ִני  ּשֵׁ ּבַ ֲאָבל 

ָדה. ֵבאּור ַהַהּגָ ּבְ
ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ּדִ ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשֵׁ
ה  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ

ֹלא חֹוִלים.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עג היום יום . . . 

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן פיר 
קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן הוא 

יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

ע  ַאְרּבַ אֹוְתָך  ַאל  ֶאׁשְ א,  "ַאּבָ ה":  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ "ַמה  ִלְפֵני  אֹוֵמר  ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ָאב,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ
זֹון:  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ יֹות". ּוְסמֹוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ קּוׁשְ

י מֹוָרִתי כּו'. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו',  ְרּבֶ ה ֱאֹלֵקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ְקֻדּשָׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ "ֶזה" ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ְלָהָאָדם,  ַהְלָוָאה  ּבְ ְנתּוָנה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ָאָדם",  ְקרּוִיים  ם  "ַאּתֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ֵהם  ָאָדם  ּדְ ְלַמְעָלה", 
ָחֵסר  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ ּוְכִתיב "ָיִמים ֻיּצָ

יֹום ֶאָחד – ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ – ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

ַעם ֶאָחת – ֹלא  ּפַ ֲאִפילּו  ְוָטֳהָרה –  יֹון  ִנּקָ ְלׁשֹון ֵמרּוק,  יִלין –  ַמְטּבִ ילֹות ֵאין ָאנּו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף  ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ִנְגַמר ַהּמֵ

ֶפׁש. ְוִגּלּוי ַהּנֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש



היום יום . . . עד
ד ֶנֶפׁש  לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִמּצַ ם ַאַחר ַהּגָ י ּגַ ה – ַהְינּו ּכִ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאֹלִקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשְ ַמּצָ
ה  ֻלּיֹות ַהְרּבֵ ָניו מֹוִריקֹות, ּוְבָכל ַהּגָ א ּפָ ל ַהְמַקּנֵ ָאר ְיָרקֹות – ּכָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ
ֻלּיֹות – אֹוְכִלין  ַעל ְיֵדי ַהּגָ ּלּוִיים ׁשֶ ל ַהּגִ ין – ּכָ ין ְמֻסּבִ ִבין ּבֵ ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
טּות  ּשְׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ יַע ּבַ ּגִ ּמַ ֲענּוג ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ טּות ַהּתַ ּשְׁ ֲענּוג, ְוֵיׁש ִהְתּפַ ִחיַנת ַהּתַ – ּבְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ּכָ ין – ׁשֶ נּו ְמֻסּבִ ּלָ לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲענּוג ְוֵיׁש ְלַתֲענּוג ָהַעְצִמי – ַהּלַ ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ראשי פרקים מתולדות ימי חייו, וממשיך בהנוגע להתקשרות לחסידות 

וחסידים.

ידוע דבר מלך רבותינו נשיאינו הק' "ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה,  והנה כבר 

התמימים  ותלמידי  אנ"ש  ידידי  עם  ומתחבר  השיחות  את  קורא  שלי,  חסידות  המאמרי  לומד  כשהוא 

היא  בזה  הנה  זמני הלימודים  ובשמירת  ומקיים בקשתי באמירת תהלים  ובהתוועדותם  בלימודם  יחיו 

ההתקשרות" )הועתק בהיום יום כ"ד סיון ה'תש"ג( ועד"ז כשכל אחד ממנו ילמוד אותם מאמרי דא"ח 

ומשתדל בשמירת תקנות נשיאנו רבותינו הק' ובעיקר העיקרים יתעסק בהפצת המעינות הם מעינות תורת 

למעלה  עד  נשיאינו  רבותינו  ע"י  דחיי  באילנא  יחד  נהי'  מקושרים  במילא  ומנהגי',  הדרכותי'  החסידות 

ממוצע  וביניכם,  ה'  בין  עומד  אנכי  נאמר  עלי'  אשר  וכו'  הבעש"ט  ממעזריטש  המגיד  הזקן  רבנו  בקדש 

המקשר בעצמות ומהות א"ס ב"ה.

ובקשר עם זה נעם לי לראות במכתבו אשר נוסף על מה שבניו שי' היו בד' אמות דישיבת תו"ת, 

הנה גם הוא יש לו קביעות עתים בתורת חב"ד, חוזר מאמרים שלה ברבים, ומשתדל בהפצת המעינות 

חוצה ע"י ביקורים במושבות בנ"י אשר לע"ע מבחוץ הם מהנ"ל, שבטוח שע"י כ"ז תתחזק ההתקשרות 

עוד יותר, והעיקר שתפעול פעולתה בחיי היום יומים ובכל הענינים, וכמה שנאמר בכל דרכיך דעהו, ומה 

נפלאו דברי הרמב"ם )פרק ה' משמונה פרקים להרמב"ם( שהתכלית בכל עניני האדם היא השגת השי"ת, 

עיי"ש.

והרי מתקרבים אנו לזמן חירותנו, חירות מכל הענינים המבלבלים לעבודת השי"ת בשמחה ובטוב 

לבב מרוב כל.

בעת רצון אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

ופעולותיו בענינים האמורים בודאי תעמודנה לכאו"א מהם להשפעת ברכה מנותן התורה מחי' החיים 

בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובזה המשך פעולות בהפצת המעינות והוספה בזה כהציווי דמעלין 

בקדש ולחג פסח כשר ושמח.



עה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א ניסן י"ג ראשון יום אדם? מכל החכם מיהו

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ãîòiL Cìnä BúBàL éðtî¦§¥¤©¤¤¤©£Ÿ

áBø÷ àeä ìBãâ àéáðå ,äîìMî øúBé äéäé äîëç ìòa ,ãåc òøfî¦¤©¨¦©©¨§¨¦§¤¥¦§ŸŸ§¨¦¨¨

.eðaø äLîì§¤©¥

לגמרי ולא רבינו, למשה קרוב רק יהיה שמשיח פלא זה אין

אבל כמשה", בישראל עוד נביא קם "ולא שנאמר משום כמוהו,

לך נתתי "ראה בו שנאמר משלמה יותר חכמה בעל יהיה איך

לפניך היה לא כמוך אשר ונבון חכם mewiלב `l jixg`e

jenk?"

"לב בעל יקום שלא נאמר בפסוק לומר: oeapeויש mkg"

שהיו כפי יחדיו הדרגות שתי אצלו שיהיו מישהו היינו כשלמה,

יותר אף שיהי' יתכן לחוד נבון או לחוד חכם אך שלמה, אצל

בבינה ולא בחכמה משלמה נעלה יהיה ומשיח (משנתמשלמה,

.יעקב)

תירץ מבריסק קע"ט)והגר"ח ע' ח"ג לתורה :(שי

מגילה בהלכות הרמב"ם הי"ח)כתב הנביאים(פ"ב ספרי "כל :

חומשי חמשה המשיח... לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל

לך..." נתתי "ראה הפסוק ולכן לעולם". בטלין אינן תורה

קם "ולא הפסוק ואילו המשיח, לימות יתבטל במלכים שנאמר

המשיח. לימות אף יתקיים בתורה שנאמר כמשה" נביא...

יתבטלו וכתובים הנביאים ספרי כך: על קשה לכאורה אך

יהיה המשיח מלך ואם למפרע, יוכחשו לא אך ולהבא מכאן

יקום לא "ואחריך הנבואה נמצאת משלמה יותר חכמה בעל

למפרע מוכחשת יעקב)כמוך" ?(משנת

להתבטל עתידים הנביאים ספרי הרמב"ם לדעת לפרש, ויש

ימות עד בלבד לשעתם אלא נכתבו לא שמלכתחילה משום

מוכחשת כמוך" יקום לא "אחריך נבואת אין ולכן המשיח,

הגאולה זמן עד אלא נאמרה לא שמלכתחילה המשיחמשום (ימות

י"ג) סי' .בהלכה

צדק' ה'צמח אך הרמב"ם, לדעת זה ע'וכל צ"צ הליקוטים (ס'

(ולאא'תרסו) מישראל אחד כל שאפילו יתכן לבוא שלעתיד כותב

קם "ולא שנאמר ואף בנבואה. משה לדרגת יזכה המשיח) רק

אבל – קם לא "בישראל חז"ל אמרו הרי כמשה", בישראל נביא

תתקיים לבוא שלעתיד לומר יתכן כן וכמו קם", העולם באומות

ישראל כל ויזכו נביאים" ה' עם כל והיה יתן "מי משה תקוות

בחיי רבינו כתב וכדבריו תשא)לדרגתו, כי .(ס"פ

ה'תשע"א ניסן י"ד שני יום החסידות באור 'לשמה' תורה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰éãk äøBza ÷ñBòä ìk̈¨¥©¨§¥

àlL ÷ñBò äæ éøä ¯ úeðòøt åéìò òébú àlL éãk Bà øëN ìa÷ì§©¥¨¨§¥¤Ÿ©¦©¨¨ª§¨£¥¤¥¤Ÿ

ìàlL elôàå äøBza íãà ÷ñòé íìBòì" :íéîëç eøîàå ...dîL ¦§¨§¨§£¨¦§¨©£Ÿ¨¨©¨©£¦¤Ÿ

ìì àlL CBznL ,dîLì àa dîL."dîL ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

'לשמה'? תורה לימוד מהו

או שכר לקבל כדי בתורה עוסק אם כאן, הרמב"ם לדברי

עוסק אם אך לשמה, שלא עוסק זה הרי מפורענות להינצל כדי

ה' אהבת בגלל אלא שכר לקבל מנת על ולא מיראה לא בה

לשם היינו 'לשמה' כלומר, 'לשמה'. זה הרי בה, לעסוק שצווה

דבר שום לשם ולא מהקב"ה בה שנצטווינו תורה לימוד מצות

אחר.

החסידות: תורת פי על העניין תוכן וזהו

לימוד לשם לא היינו בקב"ה, דביקות לשם הוא 'לשמה'

חכמה מאהבת חיצוניות חכמות הלומד להבדיל, כמו, בעלמא,

שלומד ממי שונה ואינו תאוותו למלא אלא לומד שאינו ודעת

לק מנת שכר.על בל

מלא יהיה שמוחו מנת על קדושה, למטרה הלומד ואפילו

בכל ה' לעבוד שרוצה דעת לבעל ראוי ואכן התורה, בחכמת

עדיין התורה, חכמת והשגת בידיעת בדעתו שלם להיות כוחותיו

עיקר שכן, לשמה. התורה לימוד של העניין לעומק הגיע לא

שבה, באלקות אלא שבה ב'חכמה' לא הוא התורה של עניינה

בכבודו להקב"ה ו'לבוש' הקב"ה, של ורצונו חכמתו היותה

לפני ההכרה הוא לשמה תורה לימוד עניין גדר כן, ואם ובעצמו.

הקב"ה, אל נפשו ומקשר מאחד הוא זה שבלימוד הלימוד ובעת

התורה. נותן

(6 'nr ,a` ,d dpy ,zeciqgd x`a)

ה'תשע"א ניסן ט"ו שלישי יום ראויים לא במקומות קודש דברי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰òîL-úàéø÷ àìå§Ÿ§¦©§©

Bøîàì øeñà ,Lãwä éøácî àeäL ïéðò ìk àlà ,ãáìa¦§¨¤¨¨¦§¨¤¦¦§¥©Ÿ¤¨§¨§

.àqkä-úéááe õçønä-úéáa§¥©¤§¨§¥©¦¥

הכסא? בבית ה' במציאות להרהר מותר האם

קלוגר שלמה ר' הגאון סק"ב)כתב פ"ה סי' או"ח שלמה (חכמת

שכן כל – אסורים תורה דברי אם וחומר: קל הדברים שלכאורה

קדושת לגודל להיפך: וכתב חזר שוב אך ה', במציאות הרהור

שבתפילין המקובלים כתבו וכן בו. נתפסת טומאה אין העניין

דבר אין קדושתם שלגודל חולין, דברי לדבר מותר דרבינוֿתם

בהם. נתפס טמא

טומאה אין תורה בדברי גם שהרי בכך המפקפקים יש אך

חז"ל כדרשת א)נתפסת, כב, מה(ברכות – כאש דברי כה "הלא

טומאה", מקבלים אינן תורה דברי אף טומאה מקבל אינו אש

הטינופת במקום בהם להרהר אין זאת י"גולמרות אליעזר סי'(ציץ

ג) .א',

משנה' ה'כסף ה"ח)ואמנם פ"ד האומרים(להלן לדעת הקשה

לאש תורה דברי שנמשלו משום תורה בדברי מותר קרי שבעל

במקום לאומרם אסור כן אם מדוע טומאה: מקבלת שאינה

דברי אמירת ולכן לעין נראה הנמאס הדבר א) ותירץ: הטינופת?

ב) לעין. ניכר דבר אינה הטומאה אך ביזוי, נחשבת לידו תורה
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להרחיק צריך היה לא כאש" דברי כה "הלא הכתוב מצד אמנם

הכתוב גזירת אך טומאה, מקבלים ד"ת אין כי הטינופת ממקום

קדוש". מחניך "והיה שנאמר בד"ת שם לשוח שאין היא

כיון אסור ה' במציאות ההרהור אף הראשון הטעם ולפי

הכתוב גזירת משום שהוא השני הטעם לפי אך כביזוי, שנראה

תורה דברי לגבי רק זה אליעזרהרי .שם)(ציץ

ענין ש"כל כתב שמתחילה הרמב"ם מדברי לדייק ונראה

ycewשהוא ixacnאסורexn`lכתב ושוב המרחץ" בבית

בלבו להרהר dxez"אפילו ixacaדברי שלגבי היינו אסור", ...

הקודש דברי שאר לגבי אך בהרהור אפילו הוא האיסור תורה

מותר והרהור בדיבור, רק הוא י"א)האיסור א', סי' ח"א נתן .(להורות

ה'תשע"א ניסן ט"ז רביעי יום שחרית לתפילת רגליים רחיצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,úéøçL©£¦

.ìltúé Ck-øçàå åéìâøå åéãé åéðt õçBø¥¨¨¨¨§©§¨§©©¨¦§©¥

לרחוץ צורך אין שחרית לתפילת שגם וסובר חולק הראב"ד

הרגליים. את

שמחלוקת לבאר רצה ביהודה' 'נודע בשו"ת והשואל

ידיים נטילת דין של הטעמים מהבדלי נובעת והראב"ד הרמב"ם

בשחרית:

כהרשב"א סובר יוסףהרמב"ם בבית ד)(הובא סי' שהנטילהא"ח

כל לעבדו כדי נשמתו את לאדם החזיר שהקב"ה משום היא

הכיור מן ידיו מקדש שהיה ככהן הכלי מן ליטול וצריך היום,

קידש הכהן כי הרגליים את גם לרחוץ יש ולכן העבודה. קודם

כדברי הוא הנטילה טעם הראב"ד לפי ואילו ורגליו. ידיו

כג)הרא"ש פ"ט, נגעו(ברכות ובודאי הן עסקניות שידיים משום

בגוף. המטונפים במקומות השינה בעת

אינה ידים שנטילת כותב ביהודה' ה'נודע בן הגר"ש אך

לומר אלא בא לא הרשב"א וגם הכיור, מן הכהן לקידוש דומה

הכהנים הכנת כדוגמת להיות צריכה ה' לעבודת האדם שהכנת

המקדש. בבית לעבודתם

כך: לפרש יש והראב"ד, הרמב"ם מחלוקת ואת

בגמרא א)נאמר נ, יום(שבת בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ :

באברי בעיקר להיות צריכה הניקיון על וההקפדה קונו". בשביל

והפנים הידיים את ולכן, ניכר. הניקיון שבהם המגולים האדם

תלוי הדבר ברגליים, ואילו ולנקות, לרחוץ צריך החשופים

ללבוש נהגו לא המזרח ובארצות התלמוד בזמן המקום: במנהגי

הרגליים. את גם לרחוץ שצריך חז"ל אמרו ולכן גרביים,

הולכים היו ערב בארצות כי להלכה הדברים את הביא והרמב"ם

ב)יחפים סי' מקומות(א"ר ויש מאחר כי כך, על משיג והראב"ד .

שבמקומות לציין הרמב"ם היה צריך גרביים, לובשים כן שבהם

הגוף איברי לשאר בדומה הרגליים את לרחוץ צורך אין אלו

ק"מ)המכוסים סי' א"ח תנינא, ביהודה .(נודע

ה'תשע"א ניסן י"ז חמישי יום מזיקים נגד נשק

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ñðkiLk§¤¦¨¥

...éðéò ìò äðL éìáç ìétnä , ...Cøáî ,äìéla ïLéì Búhîì íãà̈¨§¦¨¦Ÿ©©§¨§¨¥©©¦¤§¥¥¨©¥¨

.ïLéå òîL-úàéøwî äðBLàø äLøt àøB÷å§¥¨¨¨¦¨¦§¦©§©§¨¥

אך שמע, לקריאת קודמת המפיל ברכת כאן הרמב"ם לדברי

ערוך והשולחן רל"ט)הטור סי' "וכשירצה(או"ח הפוך: בסדר נקטו

'יושב ואומר שינה'... חבלי 'המפיל אומר ק"ש... יקרא לישן

המפיל, לברכת קודמת שמע קריאת ולדבריהם עליון" בסתר

הפסוקים. שאר נאמרים ואחריה

מחלוקתם: וביאור

ברכת לאחר שמע קריאת את לומר אין ערוך השולחן לדעת

להפסיק אין ולכן השינה על נאמרת הברכה שהרי המפיל,

בשינה שמירה לשם נאמרים הפסוקים יתר אבל אחריה בדיבור

לדעת אך הפסק. מהווים אינם השינה לצורך שהם וכיון עצמה

הירושלמי כדברי לשמירה, נאמרת שמע קריאת גם הרמב"ם

ה"א) פ"א היא(ברכות אף ולכן המזיקים, את להבריח כדי שהיא

לשינה הברכה בין הפסק מהווה .שם)(מג"אאינה

המגן זו: שמע בקריאת נשים חיוב לגבי מינה' ו'נפקא

אם(שם)אברהם אך גרמא, שהזמן עשה מצות שהיא משום פוטר

לשמירה זקוקות נשים אף הרי שמירה משום שם)היא רבא .(אליה

נוסף: ענין מתבאר ובכך

בגמרא ב)אמרו ד, בביהכנ"ס(ברכות ק"ש אדם שקרא "אע"פ :

הוא חכם תלמיד אם נחמן: רב אמר מטתו... על לקרותו מצוה

טעם את לבאר ויש זה. דין השמיט הרמב"ם אך צריך", אינו

שמע קריאת שחיוב היא הגמרא לשון משמעות כי ההשמטה

שיסודו הכנסת, שבבית קריאה חיוב מאותו נובע המיטה על

הוא הכי בלאו כי פטור חכם תלמיד ולכן תורה. תלמוד חיוב

העת כל תלמודו על לחזור שם).רגיל (רש"י

ק"ש הקורא "כל נוספת: מימרא מובאת הגמרא בהמשך אך

מפני להגנה – בידו" פיות שתי של חרב אוחז כאילו מטתו על

הירושלמי)המזיקין שמירה(כדברי צריך חכם תלמיד גם והרי

שהיא שפסק הרמב"ם כן ואם זו. מקריאה לפטרו ואין מהמזיקין

חכם לתלמיד הפטור את בצדק השמיט שמירה יעקב)משום .(משנת

ה'תשע"א ניסן י"ח שישי יום היכן? עד בציבור תפילה חובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰éøöíãà C ¨¦¨¨

ììltúäì ìBëiL ïîæ-ìk ,ãéçéa ìltúé àìå ;øeavä íò Bîöò ózL §©¥©§¦©¦§Ÿ¦§©¥§¨¦¨§©¤¨§¦§©¥

.øeavä íò¦©¦

ערוך בשולחן זו הלכה נפסקה ס"ט)וכך צ סי' "ישתדל(או"ח :

אליהו' 'יד בספר וכתב הציבור". עם הכנסת בבית להתפלל אדם

ז) הפסד(סי' ייגרם מכך כתוצאה אם בציבור להתפלל צריך שאין

השולחן כלשון מצוה', 'הידור היא בציבור תפילה כי ממון,

חובה. אינה אך הציבור", עם להתפלל אדם "ישתדל ערוך
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חיים' ה'תורת עליו י"ד)והקשה ס"ק צ כאן(סי' הרמב"ם מלשון

שמשמעו בציבור", להתפלל שיכול זמן כל יחידי יתפלל "ולא

להתפלל אדם "ישתדל השו"ע לשון ואת הידור, רק ולא חובה

zqpkd ziaa'אברהם ה'מגן כדברי לפרש יש הציבור" (ס"קעם

בביתטו) להתפלל עדיף בעשרה, בביתו להתפלל יכול אם שאף

כזה ובאופן מלך", הדרת עם "ברוב כי הציבור, עם הכנסת

חובה. ולא הידור היא בציבור הכנסת בבית התפילה

יצחק' 'מנחת ס"ו)ובשו"ת השו"ע(ח"ז לשון את פירש

הטור ללשון בהתאם אדם..." צ')"ישתדל להשתדל(סי' "צריך :

כוחו" "בכל ההדגשה וכוונת הציבור", עם להתפלל כוחו בכל

מלהתפלל ההלכה מצד אותו הפוטרות מניעות יש אם שאף היא

כוחו" "בכל ישתדל בציבור התפילה מעלת מפני מ"מ בציבור,

הציבור, עם ויתפלל המניעות על להתגבר הדין, משורת ולפנים

היא. חובה ודאי בציבור התפילה עצם אבל

זמן כל יחידי יתפלל "ולא בהוספה הרמב"ם התכוון ומה

לשתף אדם ש"צריך כתב כבר והרי בציבור", להתפלל שיכול

הציבור"? עם עצמו

לבוא יכול שאינו לאדם היא הכוונה משנה': ה'כסף מפרש

להתפלל עליו בביתו מתפלל אם שגם הכנסת, dryלבית dze`a

הכנסת. בבית מתפלל שהציבור

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת נתפרשה שלא גדולה שמחה

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥

ïéììBb ïéàå .øeavä ãBák íeMî ,úBiñðë-ézáa ïéLnça ïéàøB÷§¦©ª¨¦§¨¥§¥¦¦§©¦§¥§¦

ïúBéäì íäéìò çéøèé àlL ,øeavä çøè éðtî ,øeaöa äøBz-øôñ¥¤¨§¦¦§¥Ÿ©©¦¤Ÿ©§¦©£¥¤¦§¨

íéðéðò éðL úBø÷ì eëøèöé íà Cëéôì ;äøBz-øôñ ììâiL ãò ïéãîBò§¦©¤¦§Ÿ¥¤¨§¦¨¦¦§¨§¦§§¥¦§¨¦

.äøBú-éøôñ éðL ïéàéöBî Z¦¦§¥¦§¥¨

צרכו ו"אם אחד, תורה בספר וקוראים מוציאים כלל בדרך

ראש בשבת (כמו תורות" ספרי שתי מוציאין עניינין שני לקרוא

לקרוא (כשצריכים נדירות לעיתים ורק טוב), יום ובכל חודש

ספרים. שלושה מוציאים עניינים) שלושה

תמיד תורה ספרי שלושה מוציאים בה היחידה הפעם אכן,

ערוך בשולחן שכתוב כמו תורה, בשמחת תרסט)היא רס"י :(או"ח

סוף עד הברכה וזאת באחד וקורין ספרים, שלשה "מוציאין

לעשות, אלקים ברא אשר עד בראשית ובשניה התורה,

המפטיר". קורא ובשלישית

בשמחת תורה ספרי שלושה הוצאת ענין הובא לא וברמב"ם

וקרבנות הברכה וזאת פרשת תורה: ספרי שני רק אלא תורה,

הי"בֿיד)היום פי"ג כ(להלן הדבר, וטעם התחלת. של הקריאה י

מיד להתחיל ש"רגילין אלא הדין, מעיקר אינה בראשית פרשת

כבר לומר לקטרג לשטן פה פתחון יהיה שלא כדי בראשית

עוד" לקרותה רוצים ואינם אותה שם)סיימו .(טור

אלא הדין, מעיקר אינה בראשית שקריאת שכיון לומר, ויש

יתפרש (שלא תורה" של ב"גמרה לשמוח מהמנהג כתוצאה

לא ס"ת ג' הוצאת שמנהג מובן – ח"ו) רצוי בלתי באופן

יכול שאינו המנהג של העילוי גודל מצד ברמב"ם, נתפרש

הזקן אדמו"ר שביאר כמו פה, שבעל בתורה (לקו"ת,להתפרש

ג) פ, תורהסוכות של לגמרה בשמחה ה"הקפות" למנהג בנוגע

תורה. בשמחת

(379 'nr ,`"pyz zegiyd xtq)
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חיים' ה'תורת עליו י"ד)והקשה ס"ק צ כאן(סי' הרמב"ם מלשון

שמשמעו בציבור", להתפלל שיכול זמן כל יחידי יתפלל "ולא

להתפלל אדם "ישתדל השו"ע לשון ואת הידור, רק ולא חובה

zqpkd ziaa'אברהם ה'מגן כדברי לפרש יש הציבור" (ס"קעם

בביתטו) להתפלל עדיף בעשרה, בביתו להתפלל יכול אם שאף

כזה ובאופן מלך", הדרת עם "ברוב כי הציבור, עם הכנסת

חובה. ולא הידור היא בציבור הכנסת בבית התפילה

יצחק' 'מנחת ס"ו)ובשו"ת השו"ע(ח"ז לשון את פירש

הטור ללשון בהתאם אדם..." צ')"ישתדל להשתדל(סי' "צריך :

כוחו" "בכל ההדגשה וכוונת הציבור", עם להתפלל כוחו בכל

מלהתפלל ההלכה מצד אותו הפוטרות מניעות יש אם שאף היא

כוחו" "בכל ישתדל בציבור התפילה מעלת מפני מ"מ בציבור,

הציבור, עם ויתפלל המניעות על להתגבר הדין, משורת ולפנים

היא. חובה ודאי בציבור התפילה עצם אבל

זמן כל יחידי יתפלל "ולא בהוספה הרמב"ם התכוון ומה

לשתף אדם ש"צריך כתב כבר והרי בציבור", להתפלל שיכול

הציבור"? עם עצמו

לבוא יכול שאינו לאדם היא הכוונה משנה': ה'כסף מפרש

להתפלל עליו בביתו מתפלל אם שגם הכנסת, dryלבית dze`a

הכנסת. בבית מתפלל שהציבור

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת נתפרשה שלא גדולה שמחה

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥

ïéììBb ïéàå .øeavä ãBák íeMî ,úBiñðë-ézáa ïéLnça ïéàøB÷§¦©ª¨¦§¨¥§¥¦¦§©¦§¥§¦

ïúBéäì íäéìò çéøèé àlL ,øeavä çøè éðtî ,øeaöa äøBz-øôñ¥¤¨§¦¦§¥Ÿ©©¦¤Ÿ©§¦©£¥¤¦§¨

íéðéðò éðL úBø÷ì eëøèöé íà Cëéôì ;äøBz-øôñ ììâiL ãò ïéãîBò§¦©¤¦§Ÿ¥¤¨§¦¨¦¦§¨§¦§§¥¦§¨¦
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צרכו ו"אם אחד, תורה בספר וקוראים מוציאים כלל בדרך

ראש בשבת (כמו תורות" ספרי שתי מוציאין עניינין שני לקרוא

לקרוא (כשצריכים נדירות לעיתים ורק טוב), יום ובכל חודש

ספרים. שלושה מוציאים עניינים) שלושה

תמיד תורה ספרי שלושה מוציאים בה היחידה הפעם אכן,

ערוך בשולחן שכתוב כמו תורה, בשמחת תרסט)היא רס"י :(או"ח

סוף עד הברכה וזאת באחד וקורין ספרים, שלשה "מוציאין

לעשות, אלקים ברא אשר עד בראשית ובשניה התורה,

המפטיר". קורא ובשלישית

בשמחת תורה ספרי שלושה הוצאת ענין הובא לא וברמב"ם

וקרבנות הברכה וזאת פרשת תורה: ספרי שני רק אלא תורה,

הי"בֿיד)היום פי"ג כ(להלן הדבר, וטעם התחלת. של הקריאה י

מיד להתחיל ש"רגילין אלא הדין, מעיקר אינה בראשית פרשת

כבר לומר לקטרג לשטן פה פתחון יהיה שלא כדי בראשית

עוד" לקרותה רוצים ואינם אותה שם)סיימו .(טור

אלא הדין, מעיקר אינה בראשית שקריאת שכיון לומר, ויש

יתפרש (שלא תורה" של ב"גמרה לשמוח מהמנהג כתוצאה

לא ס"ת ג' הוצאת שמנהג מובן – ח"ו) רצוי בלתי באופן

יכול שאינו המנהג של העילוי גודל מצד ברמב"ם, נתפרש

הזקן אדמו"ר שביאר כמו פה, שבעל בתורה (לקו"ת,להתפרש

ג) פ, תורהסוכות של לגמרה בשמחה ה"הקפות" למנהג בנוגע

תורה. בשמחת

(379 'nr ,`"pyz zegiyd xtq)

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לאנ"ש שי'
בכל מרחבי תבל לקראת חג הפסח, ה'תשד"מ 

"ביום ההילולא של אדמו"ר הצמח צדק ואור לי"ד ניסן זמן הפסח

אביע איחולי וברכותי לחג הפסח כשר ושמח וכולי, מתאים לראשיתו יום השלישי שהוכפל בו כי 

טוב טוב לשמים וטוב לבריות

דוד מלכא משיחא:  בספר  ואחת מהיהודים  כל אחד  דידן בקשות  בעגלא  בקרוב ממש  ולקיומן 

אלקים אל דמי לך גו' א-ל, כפירוש במדרש תהלים ודהצמח צדק, יהי רצון חדש מכתר רחמים פשוטים 

כו', ובגילוי ובשלימות המשולשת – דהעם והתורה והארץ. 

בכבוד ובברכת החג 

מנחם שניאורסאהן"

אלקים . . א-ל: תהלים פג, ב.



daeyzעח zekld - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd oqip h"iÎb"i -

ה'תשע"א ניסן י"ג ראשון יום

daEWY zFkld¦§§¨
ׁשביעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

יׁשּתּדל‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהֹואיל
ּכּפיו ולנער מחטאיו ּבפיו ּולהתוּדֹות ּתׁשּובה לעׂשֹות 2אדם ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹ
העֹולם לחּיי ויזּכה בעלּֿתׁשּובה, והּוא ׁשּימּות ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמחטאיו,

ַָהּבא.
וׁשּמא·. למּות, נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו אדם יראה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָלעֹולם

ּבׁשעתֹו מחטאיו3ימּות יׁשּוב לפיכ ּבחטאֹו, עֹומד ונמצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
ׁשּיזקין.4מּיד טרם ימּות ׁשּמא אׁשּוב, ּכׁשאזקין יאמר, ולא ; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: אמר ׁשּׁשלמה .5הּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מעׂשה,‚. ּבהן ׁשּיׁש מעברֹות אּלא ּתׁשּובה ׁשאין ּתאמר ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאל

מאּלּו, לׁשּוב אדם ׁשצרי ּכׁשם אּלא ּוגנבה; וגזל זנּות ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּכגֹון
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא מן6ּכ ולׁשּוב לֹו, ׁשּיׁש רעֹות ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ההּתּולהּכ ּומן הּקנאה ּומן האיבה ּומן הּממֹון7עס ּומרדיפת ְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הּמאכלֹות ּומרדיפת צרי8והּכבֹוד הּכל מן - בהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות ואּלּו ּבתׁשּובה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחזר
מהם. לפרׁש הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ׁשּבזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמעׂשה,

וגֹו' ּדרּכֹו רׁשע "יעזב אֹומר: הּוא ".9וכן ְְְֲֵֵַַָָֹ
מּמעלת„. מרחק ׁשהּוא ּבעלּֿתׁשּובה אדם ידּמה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֻואל

ּכן, הּדבר אין - ׁשעׂשה והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים
מעֹולם. חטא לא ּכאּלּו הּבֹורא לפני הּוא ונחמד אהּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא
החטא טעם טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשׂשכרֹו אּלא עֹוד, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹולא

ׁשּבעליֿ מקֹום חכמים: אמרּו יצרֹו. וכבׁש מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּופרׁש
ּבֹו לעמד יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין עֹומדין, ,10תׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵַַָֹ

מעֹולם, חטאּו ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכלֹומר:
מהם. יֹותר יצרם את ּכֹובׁשים ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָמּפני

נגאלין‰. יׂשראל ואין הּתׁשּובה, על צּוּו ּכּלן הּנביאים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכל
בתׁשּובה יׂשראל11אּלא ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשּנאמר: נגאלין, הן ּומּיד ּגלּותן ּבסֹוף ּתׁשּובה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָלעׂשֹות
ה' עד וׁשבּת וגֹו', הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹ"והיה

וגֹו'". אלקי ה' וׁשב ...ְְֱֱֶֶָֹֹאלקי
.Âלּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ּתׁשּובה, ,12ּגדֹולה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ

"ולא ונאמר: ,"אלקי ה' עד יׂשראל "ׁשּובה ְְְֱֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
נאם יׂשראל ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", נאם עדי ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֻֻׁשבּתם
תדּבק. ּבי - ּבתׁשּובה ּתחזר אם ּכלֹומר: ּתׁשּוב", אלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹה',
ׂשנאּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: את מקרבת ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהּתׁשּובה
אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ּומרחק מׁשּקץ הּמקֹום, ְְְְְִֵֵַַָָָָָֻֻלפני

וידיד קרֹוב ׁשּבּלׁשֹון13ונחמד, מֹוצא, אּתה וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
את מקרב ּבּה החֹוטאים, מרחיק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

י ּבין - ּבמקֹוםהּׁשבים "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ּבין חיד, ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חי" אל ּבני להם יאמר אּתם עּמי לא להם יאמר .14אׁשר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ערירי הּזה האיׁש את "ּכתבּו ּברׁשעתֹו: ּביכניהּו 15ונאמר ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

מל בןֿיהֹויקים ּכניהּו יהיה "אם ּבימיו"; יצלח לא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּגבר
חֹותם אּתקנ16יהּודה משם ּכי ימיני וכיון17עלֿיד וגֹו'". ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבנֹו ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, נאם18ׁשּׁשב ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָֻֻ
ה' נאם עבּדי ּבןֿׁשאלּתיאל זרּבבל אּקח צבאֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻה'

ּכחֹותם" 19וׂשמּתי. ְְִַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התשובה.1) מעלת מעולה כמה תשובה; בעל אדם כלומר:2)התנהגות טו), לג, (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
ועוון. חטא מכל להתרחק גם אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די עוד3)לא שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה

בתשובה. אליעזר:4)לחזור רבי את תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד יום "שוב י) משנה ב, פרק (אבות
בתשובה". ימיו כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן! וכל להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם מוכן5)וכי שתהא כדי

בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב, במעשה שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י שיקראוך, עת בכל ומזומן
כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן, לו קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את החכם שלמה ומשל
במסכת רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו שעה כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן וסך. ורוחץ

(שם). מגונות.6)שבת" הבריות.8)ליצנות.7)מידות את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר הלהוט וסובא כזולל
ומושחתות.9) רעות מידות כגון: מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות לרחוק10)כלומר: שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות

ל"קרוב", שלום שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב, ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה' אמר ולקרוב
אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק נגאלים.11)זהו אין - לאו ואם נגאלים; - תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי

קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד הקדושֿברוךֿהוא אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין אם יהושע: רבי לו אמר
צז:). (סנהדרין למוטב" ומחזירם תשובה עושים וישראל פו.).12)כהמן העושה13)(יומא כל מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן

שושנים נקראו: תשובה משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא מוסיף הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה
א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל קורח לבני שושנים על למנצח שנאמר: לאחיכם:14)וידידים, "אמרו שלאחריו: ובפסוק

עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט), א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי".
כה). ב, (שם אתה עמי (רד"ק).15)- לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו - בנים לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד

בלילה.16) ולא ביום לא האדם מיד תסור לא והיא "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים משם.17)הטבעת ואסירך אנתק
אלא18) - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא בספר כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה, היה זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו

כבנים. הם הרי בנים הגזירה19)בני שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה בילקוט, הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו

daeyz zekld - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמעּלה מה'20ּכּמה מבּדל זה היה אמׁש - הּתׁשּובה מעלת ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּביניכם מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תפּלה תרּבּו "ּכי ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלבין

וטֹורפין מצֹות ועֹוׂשה "מי21וגֹו'"; ׁשּנאמר: ּבפניו, אֹותן ְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
ּדלתים ויסּגר ּבכם גם "מי חצרי"; רמס מּידכם זאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹבּקׁש
הּדבקים "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מדּבק הּוא והּיֹום ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֻוגֹו'";
טרם "והיה ׁשּנאמר: מּיד, ונענה צֹועק אלהיכם"; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבה'
ּבנחת אֹותן ּומקּבלין מצֹות ועֹוׂשה אענה"; ואני ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָיקראּו
ולא ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׂשמחה,
מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעֹוד,

עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, קדמנּיֹות"22יהּודה .23ּוכׁשנים ְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
.Áאם ּביֹותר. וענוים ׁשפלים להיֹות ּדרּכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבעליֿתׁשּובה,

להן: ואמרּו הראׁשֹונים ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל - וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָאמׁש

זכּות24ירּגיׁשּו ׁשּזֹו ויֹודעין ּוׂשמחים ׁשֹומעין אּלא להן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ונכלמים ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבֹוׁשים ׁשהם זמן ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם;
הּוא ּגמּור וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמהן

הראׁשֹונים מעׂשי זכר לבעלּֿתׁשּובה: להזּכירן25לֹומר אֹו ! ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ
להם הּדֹומין וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלפניו
ּבכלל עליו ּומזהר אסּור, הּכל - עׂשה מה להזּכירֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּכדי
תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: עליה, ּתֹורה ׁשהזהירה ּדברים, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהֹונית

עמיתֹו". את ֲִִֶאיׁש

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

והיא,‡. הּבא, העֹולם חּיי היא לּצּדיקים הּצפּונה ְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּטֹובה
הּוא רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה עּמהן, מות ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּיים
מּפי ימים". והארכּת ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
טֹוב; ׁשּכּלֹו לעֹולם - "ל ייטב "למען למדּו: ְְְִֶַַַַָָָָָֻהּׁשמּועה
העֹולם הּוא וזהּו ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם - ימים" ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֻ"והארכּת
זֹו; ּבטֹובה ויהיּו זה לנעם ׁשּיזּכּו הּוא, הּצּדיקים ׂשכר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹהּבא.
יּכרתּו אּלא אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא, הרׁשעים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹּופרעֹון
ׁשאינֹו הּמת הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוימּותּו.
ּכרת וזהּו ּכּבהמה, ואבד ּברׁשעֹו נכרת אּלא לעֹולם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחי
מּפי ההיא"; הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּובה
לעֹולם - "ּתּכרת" הּזה, ּבעֹולם - "הּכרת" למדּו: ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשמּועה

ׁש הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּזה,הּבא; ּבעֹולם הּגּוף מן ּפרׁשה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּבא העֹולם מן ּגם אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאינּה

ְִֶֶנכרתת.
הּצּדיקים·. נפׁשֹות אּלא ּוגוּיה, ּגּוף ּבֹו אין הּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם

אין - ּגוּיֹות ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי גּוף ּבלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹּבלבד

ׁשגּופֹות הּדברים מּכל דבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּבֹו
מן ּבֹו ּדבר יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבניֿאדם
ועמידה יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּדברים
חכמים אמרּו ּכ בהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוׁשנה
ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין הּבא העֹולם ְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונים:
ונהנין ּבראׁשיהן ועטרֹותיהם יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָתׁשמיׁש,
ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּזיו
חידה ּדר - יֹוׁשבים" "צּדיקים ׁשאמרּו: וזה ּוׁשתּיה. ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָאכילה
יגיעה. ּובלא עמל ּבלא ׁשם מצּויין הּצּדיקים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹאמרּו,
ּדעת ּכלֹומר: ּבראׁשיהן", "עטרֹותיהן ׁשאמרּו: זה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכן
עּמהן, מצּויה - הּבא העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּידעּו
"ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ּכענין ׁשּלהן, העטרה ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹוהיא
על עֹולם "וׂשמחת אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשעּטרהּֿלֹו
ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ּכדי גּוף הׂשמחה ואין ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹראׁשם",
ׁשאמרּו: זהּו ּומהּו הידיעה. היא ּכאן חכמים ׁשאמרּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעטרה
הּקדֹוׁשֿ מאמּתת ּומׂשיגין ׁשּיֹודעים - הּׁשכינה" מּזיו ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ"נהנין
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והם יֹודעים ּׁשאינם מה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברּוֿהּוא,

לּגּוף,‚. הּצריכה הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה נפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
ּכפי מהּבֹורא ׁשהׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
והיא הּמעׂשים; ּוׁשאר הּנפרדֹות הּדעֹות והׂשיגּה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹכחּה,
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּצּורה
עּמהם ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין נפׁש הּנקראת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהיא
ּגּוף ׁשם ואין הּגּוף, מּמאֹורעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמות,
ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה ׁשּנאמר החּיים צרֹור ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו
ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו למעלה ׂשכר ׁשאין הׂשכר וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחּיים.

הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה
ּו"מקֹום„. ה'", "הר מׁשל: ּדר לּה. נקראּו ׁשמֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָוכּמה

ו"אהל ה'", ו"נעם ה'", ו"חצרֹות הּקדׁש", ו"דר ְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדׁשֹו",
קראּו וחכמים ה'". ו"ׁשער ה'", ּו"בית ה'", ו"היכל ְְְֲִֵֵַַַַָָה'",
וקֹורין סעּודה, לּצּדיקים: המזּמנת זֹו לטֹובה מׁשל, ּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻלּה

הּבא. העֹולם מקֹום: ּבכל ְַָָָָָָלּה
ולא‰. הּנפׁש ׁשּתּכרת - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּנקמה,

ההיא הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתזּכה
ּדר הּנביאים אֹותֹו ׁשּקֹורין הּוא האבּדֹון וזהּו בּה". ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָעֹונה
וכל ו"עלּוקה", ו"תפּתה", ו"אבּדֹון", "ּבארֿׁשחת", ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָמׁשל:
ׁשאין הּכליה ׁשהיא לפי לֹו, קֹוראין והׁשחתה ּכליה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לעֹולם. חֹוזר ׁשאינֹו וההפסד ּתקּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָאחריה
.Âהּמצֹות ׂשכר ׁשאין ּותדּמה, זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמא

וׁשֹותה אֹוכל להיֹותֹו אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהיֹות
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות, צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות, ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משם ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה, וביטלה
אסיר, יכניה: "ובני וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: - מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;

וגו'. הלשון.20)שאלתיאל" על נופל ב21)לשון וטרפה דרסה כמו: ומרסקים, ג).חובטים משנה ג, פרק (חולין כותל
(הערוך). יטרפון ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו משה.22)ועולליהם את23)בימי ה' שקיבל שלמה, בימי

כא:). (יומא כארי המזבח על רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון להם.24)קרבנותיהם לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא
וכדומה.1) ושתייה אכילה או הבא, בעולם גוף יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר



עט daeyz zekld - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמעּלה מה'20ּכּמה מבּדל זה היה אמׁש - הּתׁשּובה מעלת ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּביניכם מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תפּלה תרּבּו "ּכי ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלבין

וטֹורפין מצֹות ועֹוׂשה "מי21וגֹו'"; ׁשּנאמר: ּבפניו, אֹותן ְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
ּדלתים ויסּגר ּבכם גם "מי חצרי"; רמס מּידכם זאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹבּקׁש
הּדבקים "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מדּבק הּוא והּיֹום ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֻוגֹו'";
טרם "והיה ׁשּנאמר: מּיד, ונענה צֹועק אלהיכם"; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבה'
ּבנחת אֹותן ּומקּבלין מצֹות ועֹוׂשה אענה"; ואני ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָיקראּו
ולא ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׂשמחה,
מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעֹוד,

עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, קדמנּיֹות"22יהּודה .23ּוכׁשנים ְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
.Áאם ּביֹותר. וענוים ׁשפלים להיֹות ּדרּכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבעליֿתׁשּובה,

להן: ואמרּו הראׁשֹונים ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל - וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָאמׁש

זכּות24ירּגיׁשּו ׁשּזֹו ויֹודעין ּוׂשמחים ׁשֹומעין אּלא להן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ונכלמים ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבֹוׁשים ׁשהם זמן ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם;
הּוא ּגמּור וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמהן

הראׁשֹונים מעׂשי זכר לבעלּֿתׁשּובה: להזּכירן25לֹומר אֹו ! ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ
להם הּדֹומין וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלפניו
ּבכלל עליו ּומזהר אסּור, הּכל - עׂשה מה להזּכירֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּכדי
תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: עליה, ּתֹורה ׁשהזהירה ּדברים, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהֹונית

עמיתֹו". את ֲִִֶאיׁש

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

והיא,‡. הּבא, העֹולם חּיי היא לּצּדיקים הּצפּונה ְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּטֹובה
הּוא רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה עּמהן, מות ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּיים
מּפי ימים". והארכּת ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
טֹוב; ׁשּכּלֹו לעֹולם - "ל ייטב "למען למדּו: ְְְִֶַַַַָָָָָֻהּׁשמּועה
העֹולם הּוא וזהּו ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם - ימים" ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֻ"והארכּת
זֹו; ּבטֹובה ויהיּו זה לנעם ׁשּיזּכּו הּוא, הּצּדיקים ׂשכר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹהּבא.
יּכרתּו אּלא אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא, הרׁשעים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹּופרעֹון
ׁשאינֹו הּמת הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוימּותּו.
ּכרת וזהּו ּכּבהמה, ואבד ּברׁשעֹו נכרת אּלא לעֹולם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחי
מּפי ההיא"; הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּובה
לעֹולם - "ּתּכרת" הּזה, ּבעֹולם - "הּכרת" למדּו: ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשמּועה

ׁש הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּזה,הּבא; ּבעֹולם הּגּוף מן ּפרׁשה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּבא העֹולם מן ּגם אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאינּה

ְִֶֶנכרתת.
הּצּדיקים·. נפׁשֹות אּלא ּוגוּיה, ּגּוף ּבֹו אין הּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם

אין - ּגוּיֹות ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי גּוף ּבלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹּבלבד

ׁשגּופֹות הּדברים מּכל דבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּבֹו
מן ּבֹו ּדבר יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבניֿאדם
ועמידה יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּדברים
חכמים אמרּו ּכ בהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוׁשנה
ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין הּבא העֹולם ְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונים:
ונהנין ּבראׁשיהן ועטרֹותיהם יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָתׁשמיׁש,
ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּזיו
חידה ּדר - יֹוׁשבים" "צּדיקים ׁשאמרּו: וזה ּוׁשתּיה. ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָאכילה
יגיעה. ּובלא עמל ּבלא ׁשם מצּויין הּצּדיקים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹאמרּו,
ּדעת ּכלֹומר: ּבראׁשיהן", "עטרֹותיהן ׁשאמרּו: זה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכן
עּמהן, מצּויה - הּבא העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּידעּו
"ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ּכענין ׁשּלהן, העטרה ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹוהיא
על עֹולם "וׂשמחת אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשעּטרהּֿלֹו
ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ּכדי גּוף הׂשמחה ואין ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹראׁשם",
ׁשאמרּו: זהּו ּומהּו הידיעה. היא ּכאן חכמים ׁשאמרּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעטרה
הּקדֹוׁשֿ מאמּתת ּומׂשיגין ׁשּיֹודעים - הּׁשכינה" מּזיו ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ"נהנין
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והם יֹודעים ּׁשאינם מה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברּוֿהּוא,

לּגּוף,‚. הּצריכה הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה נפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
ּכפי מהּבֹורא ׁשהׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
והיא הּמעׂשים; ּוׁשאר הּנפרדֹות הּדעֹות והׂשיגּה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹכחּה,
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּצּורה
עּמהם ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין נפׁש הּנקראת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהיא
ּגּוף ׁשם ואין הּגּוף, מּמאֹורעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמות,
ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה ׁשּנאמר החּיים צרֹור ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו
ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו למעלה ׂשכר ׁשאין הׂשכר וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחּיים.

הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה
ּו"מקֹום„. ה'", "הר מׁשל: ּדר לּה. נקראּו ׁשמֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָוכּמה

ו"אהל ה'", ו"נעם ה'", ו"חצרֹות הּקדׁש", ו"דר ְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדׁשֹו",
קראּו וחכמים ה'". ו"ׁשער ה'", ּו"בית ה'", ו"היכל ְְְֲִֵֵַַַַָָה'",
וקֹורין סעּודה, לּצּדיקים: המזּמנת זֹו לטֹובה מׁשל, ּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻלּה

הּבא. העֹולם מקֹום: ּבכל ְַָָָָָָלּה
ולא‰. הּנפׁש ׁשּתּכרת - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּנקמה,

ההיא הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתזּכה
ּדר הּנביאים אֹותֹו ׁשּקֹורין הּוא האבּדֹון וזהּו בּה". ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָעֹונה
וכל ו"עלּוקה", ו"תפּתה", ו"אבּדֹון", "ּבארֿׁשחת", ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָמׁשל:
ׁשאין הּכליה ׁשהיא לפי לֹו, קֹוראין והׁשחתה ּכליה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לעֹולם. חֹוזר ׁשאינֹו וההפסד ּתקּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָאחריה
.Âהּמצֹות ׂשכר ׁשאין ּותדּמה, זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמא

וׁשֹותה אֹוכל להיֹותֹו אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוהיֹות
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות, צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות, ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משם ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה, וביטלה
אסיר, יכניה: "ובני וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: - מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;

וגו'. הלשון.20)שאלתיאל" על נופל ב21)לשון וטרפה דרסה כמו: ומרסקים, ג).חובטים משנה ג, פרק (חולין כותל
(הערוך). יטרפון ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו משה.22)ועולליהם את23)בימי ה' שקיבל שלמה, בימי

כא:). (יומא כארי המזבח על רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון להם.24)קרבנותיהם לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא
וכדומה.1) ושתייה אכילה או הבא, בעולם גוף יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר



daeyzפ zekld - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וזהב, כסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ּבאהליֿׁשן, וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה,
הּטּפׁשים הערבּיים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו לאּלּו, הּדֹומים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּודברים
ידעּו, ּובעליֿדעה החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהאוילים
ּבהם ואין הם, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל

ואינּה מּפניּתֹועלת. אּלא הּזה; ּבעֹולם אצלנּו גדֹולה טֹובה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הם הּגּוף צרכי האּלּו הּדברים וכל ּוגוּיה, גּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן, להם מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו; על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלים. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעים אנּו ׁשאין אֹותּה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָולידע
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף
אבל מׁשל; ּדר אּלא הּזה העֹולם ּבטֹובֹות ער לּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואין
ּבטֹובֹות הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ׁשּנער האמת, ְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדר
אֹותּה אּלא כן; אינֹו - ּובמׁשּתה ּבמאכל הּזה ּבעֹולם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגּוף
הּוא ודמיֹון. ער לּה ואין חקר אין עד ּגדֹולה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּטֹובה

וגֹו'. ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר
.Ê:ׁשּנאמר הּבא, העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ּכמּה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוכּמה

ּכבר חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובת הראׁשֹונים, החכמים ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֻּבאדם
ׁשּמתנּבאים הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין ׁשּבּגּוף, לדברים אּלא אינן ליׂשראל הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם
הּממׁשלה ׁשּתׁשּוב ּבּזמן הּמׁשיח לימֹות יׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא העֹולם חּיי טֹובת אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָליׂשראל;
הּוא ּבּדמיֹון. אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, דּמּוה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹולא
יעׂשה זּולת אלהים לאֿראתה "עין אמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיׁשעיהּו
נביא, עין אֹותּה ראתה ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹלמחּכהֿלֹו",
לאדם האלהים אֹותּה עׂשה - אלהים אּלא אֹותּה ראה ְֱֱִִֶָָָָָָָָָָָֹֹֹולא
אּלא נּבאּו לא ּכּלן הּנביאים ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמחּכה
אלהים ראתה לא עין - הּבא העֹולם אבל הּמׁשיח, ֱֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹלימֹות

.ֶָזּולת
.Áׁשאינֹו מּפני לא הּבא, העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

העֹולם אֹותֹו יבֹוא ואחרּֿכ אֹובד העֹולם וזה עּתה, ְְֵֶַַַָָָָָָָָמצּוי
"אׁשר ׁשּנאמר: ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן; הּדבר אין -ְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אּלא הּבא, עֹולם קראּוהּו ולא וגֹו'". ּפעלּת ּליראי ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹצפנּת
הּזה העֹולם חּיי אחר לאדם לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּפני
אדם לכל הּנמצא וזהּו ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימים ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו

ִָָּבראׁשֹונה.

ּתׁשיעי 1ּפרק
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ׁשּנזּכה‡. והּטֹובה מצֹות, ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ׁשּנֹודע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאחר
העֹולם חּיי היא ּבּתֹורה, הּכתּוב ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ימים"; והארכּת ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּבא,
הּכתּובֹות הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמים

ההיא הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּתׁשמעּו אם ּכּלּה: הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה מהּו - בּה" ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
וכל ;ּכ אתּכם יקרה - תׁשמעּו לא ואם ,ּכ לכם יּגיע -ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם הּדברים ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָאֹותן
והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ּומלכּות ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוׁשלֹום,
הּדברים אֹותן ּכל - הּברית ּדברי ּכל ּוׁשאר והפסדֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעׂשה
יּגיעּו הּתֹורה, מצֹות ּכל עֹוׂשים ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו. היּו ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָאמת
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן אין כן ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּתקראנה
הן הרעֹות אֹותן ולא מצֹות ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף הן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהּטֹובֹות
הּוא ּכ אּלא הּמצֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָסֹוף
זֹו, ּתֹורה לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים, ּכל ְְִֶַַַַָָָָָָָהכרע

ּדעהעץ ויֹודעֹו ּבּה הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל היא, ֿחּיים ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
מעׂשיו ּגדל ּולפי הּבא. העֹולם לחּיי ּבּה זֹוכה נכֹונה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹגמּורה
אֹותּה נעׂשה ׁשאם בּתֹורה, והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹורב
מּמּנּו ׁשּיסיר ּתמיד, ּבחכמתּה ונהּגה נפׁש ּובטֹובת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׂשמחה
ּומלחמה חלי ּכגֹון מּלעׂשֹותּה, אֹותנּו הּמֹונעים הּדברים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹּכל
את הּמחזיקֹות הּטֹובֹות ּכל לנּו ויׁשּפיע בהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָורעב
וזהב, ּכסף ורּבּוי וׁשלֹום ׂשבע ּכגֹון הּתֹורה, לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָידינּו
אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ימינּו ּכל נעסק ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכדי
ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ּבחכמה ללמד ּפנּויים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנׁשב
ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא וכן הּבא. העֹולם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחּיי
הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּתהיהּֿלנּו "ּוצדקה הּזה: העֹולם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות
ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעת הּתֹורה נעזב ׁשאם ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּתֹורה,
מן יסיר האמת ׁשּדּין וּיבעט", יׁשרּון "וּיׁשמן ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּנאמר:
לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוזבים
העֹולם מּלקנֹות אֹותן הּמֹונעים הרעֹות ּכל עליהם ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּומביא
"ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ׁשּיאבדּו ּכדי ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּבא,
יׁשּלחּנּו אׁשר איבי את ועבדּת וגֹו'. ה' את עבדּת לא ְְְְְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאׁשר
ּדר על והּקללֹות הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש נמצא ."ּב ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָה'
- ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה ה' את עבדּתם אם ּכלֹומר: ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָזֹו,
עד מּכם, הּקללֹות ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמׁשּפיע
לחּיי ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה ולעסק ּבּתֹורה להתחּכם פנּויים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתהיּו
ימים ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם - ל וייטב הּבא, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻהעֹולם
העֹולמֹות: לׁשני זֹוכים ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם -ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלחּיים
ּבּמה לֹו אין טֹובים, ּומעׂשים חכמה ּפה יקנה לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשאם
וחכמה ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיזּכה,
ּובמׁשּתה ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָּבׁשאֹול".
ּומסיר האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להם ודֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוזנּות

ו ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, לכםּכל יהיה ולא פחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מחּיי ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלב
ׁשאדם ׁשּבזמן עֹולמֹות. ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצא הּבא, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעֹולם
מתעּסק, אינֹו ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹטרּוד
הּבא. העֹולם לחּיי זֹוכין ׁשּבהן במצֹות, ולא בחכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הזה.1) בעולם הכול הרשעים ופירעון הצדיקים שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

daeyz zekld - oqip c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לימֹות·. וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל נתאּוּו זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומּפני
לעסק להן מּניחֹות ׁשאינן מּמלכּיֹות, ׁשּינּוחּו ּכדי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמׁשיח,
בחכמה, וירּבּו מרּגֹוע להם וימצאּו ּכהגן, ּובמצֹות ְְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּבתֹורה
ּתרּבה הּימים ׁשּבאֹותן לפי הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכדי
את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: והאמת, והחכמה ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּדעה
רעהּו", את ואיׁש אחיו את איׁש ילּמדּו "ולא ונאמר: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹה'",
ׁשאֹותֹו מּפני מּבׂשרכם". האבן לב את "והסירתי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹונאמר:
מּׁשלמה, יֹותר יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ׁשּיעמד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּמל
העם ּכל ילּמד ּולפיכ רּבנּו; למׁשה קרֹוב הּוא גדֹול ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָונביא
ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹויים ּכל ויבֹואּו ּדרֿה', אֹותם ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָויֹורה
ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים ּבאחרית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"והיה
לּה ׁשאין האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הׂשכר ּכל וסֹוף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻההרים".
הּמׁשיח ימֹות אבל הּבא. העֹולם חּיי הּוא וגרעֹון, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהפסק
ׁשהּמלכּות אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ּבין "אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ליׂשראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּתחזר
ּבלבד". מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח לימֹות הּזה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהעֹולם

ה'תשע"א ניסן י"ד שני יום

עׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ועֹו‡. הּתֹורה מצֹות עֹוׂשה הריני אדם: יאמר סקאל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשאקּבל ּכדי ּכדי2ּבחכמתּה אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ּכל ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשהזהירה העברֹות מן ואפרׁש הּבא העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה
ה' את לעבד ראּוי אין הּבא. העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכדי
מּיראה עֹובד הּוא זה ּדר על ׁשהעֹובד הּזה, הּדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל

עֹובדים ואין החכמים; מעלת ולא הּנביאים מעלת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹואינּה
עּמיֿהארץ אּלא זה ּדר על והּקטּנים,3ה' והּנׁשים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ויעבדּו דעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין
.4מאהבה ֲֵַָ

ּבנתיבֹות·. והֹול ּובמצֹות ּבּתֹורה עֹוסק מאהבה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָהעֹובד
ולא הרעה יראת מּפני ולא ּבעֹולם ּדבר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה,
אמת, ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבא הּטֹובה גדֹולה5וסֹוף מעלה היא זֹו ּומעלה ּבגללּה. ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹ
אבינּו אברהם מעלת והיא לּה, זֹוכה חכם ּכל ואין ,6מאד, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

אֹוהבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא7ׁשּקראֹו עבד ׁשּלא לפי , ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאהבה.
אדם ׁשּיאהב ּובזמן ."אלקי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה,
מאהבה. הּמצֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאת

אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא, הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד
ּבאהבת קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהא עד מאד, עּזה יתרה, ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹגדֹולה,

ׁשֹוגה ונמצא ׁשאין8ה', האהבה, חלי חֹולה ּכאּלּו ּתמיד בּה ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
- ּתמיד בּה ׁשֹוגה והּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדעּתֹו
- וׁשֹותה אֹוכל ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשבּתֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָּבין
ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגים אֹוהביו ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָיתר
אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ְְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹּכמֹו
מׁשל ׁשירֿהּׁשירים וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָּדר

זה לענין .9הּוא ְְִֶָ
הראׁשֹונים„. חכמים למד10אמרּו הריני תאמר, ׁשּמא : ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּתֹורה
ה'" את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא ּבעֹולם ׂשכר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאקּבל

מאהבה אּלא תעׂשּו לא עֹוׂשים, ּׁשאּתם מה ּכל ועֹוד11- . ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשמה.1) בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ, ועמי לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' א,2)עבודת פרק (אבות
ג). הארץ.3)משנה ויישוב החברה לחיזוק המועילים נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה, תורה בידם שאין עם המוני

ז). משנה ה, פרק אבות לרבינו, המשנה פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם הארץ" "עמי נקראו: יאמר4)ולפיכך וכה
שיסור או תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה עושה האדם שאין "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה בפירוש רבינו
מחמת לא המעשים אלה עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק. הבל המעשה אותו אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה ממנו
האמת את משיגים בניֿאדם כל שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב? שכר לנחול כדי ולא יתברך, השם מאת העונש יראת
ולהינזר שכר; לתקוות - המצוות את לעשות אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון התירו לכן מאהבה). ה' את (שעבד אבינו כאברהם

וידעוה". האמת את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים העונש, מיראת - העבירות "למוד5)מן סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". הכבוד וסוף לא.).6)מאהבה אוהבי.7)(סוטה אברהם זרע ח): מא, (ישעיה בה.8)שנאמר ועוסק שכל9)הוגה

שבשמים. אביה לאוהבה האהובה כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם שם, האמורים אהבה אות10)דברי עקב (ספרי,
סב.). נדרים פרק11)מח; (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו יאמר וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו, ה' אהבת

הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו קטן נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן המעיין, ואתה, י):
יצטרך בהכרח ולפיכך הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת שניו למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין לו
ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים. או אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים אותו לזרז המלמד

שאכילתם המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו לפי - הקריאה לעצם ולפיכךÈ˜¯‰לא הקריאה. מן יותר אצלו
דבש. מעט או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את עמל באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד את חושב
ומלמדו יותר, חמוד אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו שהיה הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל
והבגד המלבוש, לאותו אלא הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים או יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר
ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר בעיניו ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה. מן יותר בעיניו נכבד ההוא
יותר אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא הוא וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו: לו ויאמר

גדולה דעתו וכשתהיה שהבטיחוהו. הדינר את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד יתאווהמן השיעור זה בעיניו ונקלה
כדי ומשתדל קורא והוא מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה
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לימֹות·. וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל נתאּוּו זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומּפני
לעסק להן מּניחֹות ׁשאינן מּמלכּיֹות, ׁשּינּוחּו ּכדי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמׁשיח,
בחכמה, וירּבּו מרּגֹוע להם וימצאּו ּכהגן, ּובמצֹות ְְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּבתֹורה
ּתרּבה הּימים ׁשּבאֹותן לפי הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכדי
את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: והאמת, והחכמה ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּדעה
רעהּו", את ואיׁש אחיו את איׁש ילּמדּו "ולא ונאמר: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹה'",
ׁשאֹותֹו מּפני מּבׂשרכם". האבן לב את "והסירתי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹונאמר:
מּׁשלמה, יֹותר יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ׁשּיעמד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּמל
העם ּכל ילּמד ּולפיכ רּבנּו; למׁשה קרֹוב הּוא גדֹול ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָונביא
ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹויים ּכל ויבֹואּו ּדרֿה', אֹותם ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָויֹורה
ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים ּבאחרית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"והיה
לּה ׁשאין האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הׂשכר ּכל וסֹוף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻההרים".
הּמׁשיח ימֹות אבל הּבא. העֹולם חּיי הּוא וגרעֹון, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהפסק
ׁשהּמלכּות אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ּבין "אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ליׂשראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּתחזר
ּבלבד". מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח לימֹות הּזה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהעֹולם

ה'תשע"א ניסן י"ד שני יום

עׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ועֹו‡. הּתֹורה מצֹות עֹוׂשה הריני אדם: יאמר סקאל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשאקּבל ּכדי ּכדי2ּבחכמתּה אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ּכל ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשהזהירה העברֹות מן ואפרׁש הּבא העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה
ה' את לעבד ראּוי אין הּבא. העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכדי
מּיראה עֹובד הּוא זה ּדר על ׁשהעֹובד הּזה, הּדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל

עֹובדים ואין החכמים; מעלת ולא הּנביאים מעלת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹואינּה
עּמיֿהארץ אּלא זה ּדר על והּקטּנים,3ה' והּנׁשים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ויעבדּו דעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין
.4מאהבה ֲֵַָ

ּבנתיבֹות·. והֹול ּובמצֹות ּבּתֹורה עֹוסק מאהבה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָהעֹובד
ולא הרעה יראת מּפני ולא ּבעֹולם ּדבר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה,
אמת, ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבא הּטֹובה גדֹולה5וסֹוף מעלה היא זֹו ּומעלה ּבגללּה. ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹ
אבינּו אברהם מעלת והיא לּה, זֹוכה חכם ּכל ואין ,6מאד, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

אֹוהבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא7ׁשּקראֹו עבד ׁשּלא לפי , ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאהבה.
אדם ׁשּיאהב ּובזמן ."אלקי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה,
מאהבה. הּמצֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאת

אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא, הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד
ּבאהבת קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהא עד מאד, עּזה יתרה, ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹגדֹולה,

ׁשֹוגה ונמצא ׁשאין8ה', האהבה, חלי חֹולה ּכאּלּו ּתמיד בּה ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
- ּתמיד בּה ׁשֹוגה והּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדעּתֹו
- וׁשֹותה אֹוכל ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשבּתֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָּבין
ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגים אֹוהביו ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָיתר
אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ְְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹּכמֹו
מׁשל ׁשירֿהּׁשירים וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָּדר

זה לענין .9הּוא ְְִֶָ
הראׁשֹונים„. חכמים למד10אמרּו הריני תאמר, ׁשּמא : ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּתֹורה
ה'" את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא ּבעֹולם ׂשכר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאקּבל

מאהבה אּלא תעׂשּו לא עֹוׂשים, ּׁשאּתם מה ּכל ועֹוד11- . ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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לשמה.1) בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ, ועמי לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' א,2)עבודת פרק (אבות
ג). הארץ.3)משנה ויישוב החברה לחיזוק המועילים נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה, תורה בידם שאין עם המוני

ז). משנה ה, פרק אבות לרבינו, המשנה פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם הארץ" "עמי נקראו: יאמר4)ולפיכך וכה
שיסור או תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה עושה האדם שאין "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה בפירוש רבינו
מחמת לא המעשים אלה עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק. הבל המעשה אותו אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה ממנו
האמת את משיגים בניֿאדם כל שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב? שכר לנחול כדי ולא יתברך, השם מאת העונש יראת
ולהינזר שכר; לתקוות - המצוות את לעשות אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון התירו לכן מאהבה). ה' את (שעבד אבינו כאברהם

וידעוה". האמת את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים העונש, מיראת - העבירות "למוד5)מן סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". הכבוד וסוף לא.).6)מאהבה אוהבי.7)(סוטה אברהם זרע ח): מא, (ישעיה בה.8)שנאמר ועוסק שכל9)הוגה

שבשמים. אביה לאוהבה האהובה כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם שם, האמורים אהבה אות10)דברי עקב (ספרי,
סב.). נדרים פרק11)מח; (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו יאמר וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו, ה' אהבת

הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו קטן נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן המעיין, ואתה, י):
יצטרך בהכרח ולפיכך הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת שניו למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין לו
ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים. או אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים אותו לזרז המלמד

שאכילתם המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו לפי - הקריאה לעצם ולפיכךÈ˜¯‰לא הקריאה. מן יותר אצלו
דבש. מעט או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את עמל באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד את חושב
ומלמדו יותר, חמוד אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו שהיה הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל
והבגד המלבוש, לאותו אלא הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים או יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר
ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר בעיניו ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה. מן יותר בעיניו נכבד ההוא
יותר אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא הוא וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו: לו ויאמר

גדולה דעתו וכשתהיה שהבטיחוהו. הדינר את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד יתאווהמן השיעור זה בעיניו ונקלה
כדי ומשתדל קורא והוא מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה
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חכמים ּבׂשכר12אמרּו ולא - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו : ְְְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹ
תלמידיהם לנבֹוני מצּוים החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצֹותיו.

ּביחּוד את13ּומׂשּכיליהם המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו "אל : ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכלֹומר: לׁשּמׁשֹו, ראּוי הרב ׁשהּוא מּפני אּלא וכּו'", ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָהרב

מאהבה. ְֲִֵַָעבדּו
תּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבּה, העֹוסק וכל לׁשמּה. ׁשּלא עֹוסק זה הרי - ּפרענּות ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻעליו
ּכל אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלא
חכמים: ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - בּה ׁשּצּוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהארץ
ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ואפּלּו ּבּתֹורה אדם יעסק ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ"לעֹולם

לׁשמּה" ּבא לׁשמּה הּקטּנים14ׁשּלא את ּכׁשּמלּמדין לפיכ . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
הּנׁש לעבדואת אּלא אֹותן מלּמדין אין עּמיֿהארץ, ּוכלל ים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

חכמה ויתחּכמּו דעּתן ׁשּתרּבה עד ׂשכר; לקּבל ּוכדי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיראה
לענין אֹותן ּומרּגילין מעט מעט זה רז להם מגּלים 15יתרה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מאהבה. ויעבדּוהּו וידעּוהּו ׁשּיׂשיגּוהּו עד ּבנחת, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָזה

.Âנקׁשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר
ׁשּיׁשּגה עד אדם ׁשל מה16ּבלּבֹו ּכל ויעזב ּכראּוי ּתמיד בּה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּובכל לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּׁשּבעֹולם
ּבּדעת אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹוהב אינֹו ."ְְֵֵֶַַַַַָָָנפׁש

מעט,17ׁשּידעהּו - מעט אם האהבה: ּתהיה הּדעה ּפי ועל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
להבין עצמֹו ליחד האדם צרי לפיכ הרּבה. - הרּבה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָואם
ּכח ּכפי קֹונֹו, את לֹו הּמֹודיעים ּותבּונֹות ּבחכמֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָֹּולהׂשּכיל
יסֹודי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהׂשיג, להבין ּבאדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

.18הּתֹורה ַָ
ּׂשיחתי היא הּיֹום ּכל תֹורת אהבּתי ְִִִִֶַַָָָָָמה
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סּדּורן: וזהּו ׁשׁש. ְְִִֵֶָָהלכֹותיו

ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ב. ׁשמע. קריאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִַַַָֹא.

ה. ציצית. הלכֹות ד. ּתֹורה. וספר מזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֶָָג.
מילה. הלכֹות ו. ּברכֹות. ְְְִִִָָהלכֹות

ּבמקֹומם. ּבׁשמֹותם מפרׁשים ּבהם הּנכללים ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹוהּמצֹות

rnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קריאת לקרֹות והיא, אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּובּבקר,‡. ּבערב קריאתֿׁשמע: קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
ּבניֿאדם ׁשּדר ּבׁשעה - 'ּובקּומ ּובׁשכּב' ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
עֹומדין, ּבניֿאדם ׁשּדר ּובׁשעה לילה; הּוא וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא ְֶוזה
'והיה·. 'ׁשמע', הן: אּלּו ּפרׁשּיֹות, ׁשלׁש קֹורא? הּוא ְְִֵֵֵַַָָָָָּומה

מּפני 'ׁשמע', ּפרׁשת לקרֹות ּומקּדימין 'וּיאמר'. ׁשמע', ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹאם
הּגדֹול העּקר ׁשהּוא ותלמּודֹו, ואהבתֹו הּׁשם יחּוד ּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע', אם 'והיה - ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
ׁשּגם ציצת, ּפרׁשת - ואחרּֿכ הּמצֹות. ּכל ׁשאר (זכירת) ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעל

הּמצֹות. ּכל זכירת צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֶַַָָהיא
קֹוראין‚. - ּבּלילה נֹוהגת ציצת מצות ׁשאין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאףֿעלּֿפי

ּומצוה מצרים, יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה
ּתזּכר 'למען ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום מצרים יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהזּכיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו וינשאו אדם בני שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית ותהיה הכבוד, מעלת להשיג
דבר בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה וישתדל המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים: יאמרו כזה
לחפור קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק (אבות ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
אמת, והתורה אמת שהוא שידע אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא החכמה לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה...
- העבירות מן ואתרחק הטובות, המידות שהן - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור לעשותה. - ידיעתה ותכלית
דבר לו: אומרים והם קורא? כשאני לי יתנו מה הנער: שיאמר כמו שזה לפי עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות, המידות שהן
כסיל "ענה שנאמר: כמו כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית, מבקש שהוא - שכלו מיעוט רואים שאנו לפי פלוני.

יט.).12)כאיוולתו". בשמים13)(עבודהֿזרה שאין ולחשוב לטעות עלולים אחרים כי לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים
המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני שדרש ג. משנה א, פרק (אבות סוכו איש באנטיגנוס שקרה כמו עונש, ולא גמול לא
האחד אמר ובייתוס, צדוק תלמידיו שני וטעו מיראה. ולא מאהבה ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס". לקבל מנת על הרב את
ופרשו חבירו את האחד וסמך כוונתו. הבינו לא כי כלל תקווה ואין עונש ולא גמול לאדם שאין בפירוש, אמר הרב הנה לחבירו:
מזהיר שהתנא הוא שמם. על ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה בתורה הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן

שם). רבינו, פירוש פי (על בדבריכם"! היזהרו "חכמים, י"א): משנה חביריו14)(שם, את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לשמה שלא בתורה העוסק "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא לו נוח לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור, -

המוו סם לו נעשית פרס.15)ת".- לקבל מנת על ללמוד הנכונה הדרך זו באהבתה16)שלא הכתוב: מלשון תמיד, בה שיעסוק
פירש: והראב"ד עסוק. והוראתו: בערבית, המלה מקור שם) ברש"י, (הובא הדרשן משה רבי לפי יט). ה, (משלי תמיד תשגה
אלעזר רבי על נד:) (עירובין אמרו וכן לב. אליהם ישים שלא היוםֿיומיים בענייניו ישגה לה', אהבתו שבכלל - שגיאה מלשון
עליו וסמכו ציפורי, של העליון בשוק מוטל בו שהתעטף וסדינו ציפורי, של התחתון בשוק בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת,
לדבר ולרוץ עסקיך להניח ופתי שוגה עצמך תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י, וכפירוש תמיד", תשגה "באהבתה הפסוק: את
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ ויצא תורה בדברי מהרהר היה לקיש "ריש א). הלכה סוף ה, פרק (ברכות בירושלמי וראה הלכה".

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה אותו.17)לקיים ומכירים יודעים שאין דבר לאהוב אפשר שאי לפי אהבתו, - ידיעתו כפי
יב).18) הלכה ד, ובבוקר.1)(פרק בערב קריאתה זמן תיקנן; ומי שמע קריאת ברכות נוסח קורא; הוא פרשיות כמה
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ׁשלׁש ּוקריאת .'חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאת
קריאתֿׁשמע. הּנקראת היא זה סדר על אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרׁשּיֹות

אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק גֹומר ּכׁשהּוא - קריאתֿׁשמע ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא וחֹוזר ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד 'אלהי ה' את 'ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים

וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל להם:ה' ואמר אֹותם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּביחּוד עּמי עֹומד ׁשאינֹו מי ּפסלּות, ּבכם יׁש ׁשּמא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבני,
אֹו איׁש ּבכם יׁש 'ּפן רּבנּו: מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשם;
ה' אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ואמרּו: כּלם ענּו וגֹו'? ְְְְְֱִִֵֵַָָָָָֹֻאּׁשה'
ה' אלהינּו ה' - יׂשראל אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד',
לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ואמר: הּזקן ּפתח ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאחד.
יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח ׁשבח לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָועד'.

זה. ּפסּוק אחר ֵֶַַַָָהּזקן
ּבּיֹום‰. ּולאחריה. לפניה מבר קריאתֿׁשמע, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקֹורא

ׁשּתים מבר ּובּלילה לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמבר
לאחריה. ּוׁשּתים ְְְֲִֶֶַַָָָלפניה

.Â'חׁש ּובֹורא אֹור 'יֹוצר - ּבּיֹום ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּברכה
- אחריה וׁשל אהבּתנּו'. עֹולם 'אהבת - ׁשנּיה ּוברכה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָוכּו',
'מעריב - ּבּלילה ׁשּלפניה ראׁשֹונה ּוברכה ויּציב'. ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ'אמת
עּמ יׂשראל ּבית עֹולם 'אהבת - לּה ׁשנּיה וכּו', ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָערבים'
ואמּונה', 'אמת - אחריה ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה וכּו'. ְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָאהבּת'

'הׁשּכיבנּו'. - לּה ְְִִֵַָָׁשנּיה
.Êּבּה ּפֹותח ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם 'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
אּלּו, ּברכֹות .'ּב'ברּו ּפתיחה להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָעם
ולא מהם לפחֹות רּׁשאי אדם ואין ּתּקנּום; ּוביתּֿדינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּסֹופר
אינֹו - 'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו מקֹום עליהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלהֹוסיף
אינֹו - לחּתם ׁשּלא ׁשהתקינּו ּומקֹום לחּתם; ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹרּׁשאי
אינֹו - 'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ׁשהתקינּו מקֹום לחּתם. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹרּׁשאי
ׁשּלא רּׁשאי אינֹו - לפּתח ׁשהתקינּו מקֹום לפּתח; ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹרּׁשאי
חכמים ׁשּטבעּו מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלפּתח.
ׁשאינֹו וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּברכֹות
לא ּבערבית, ואמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית ויציב' 'אמת ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומר

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.Áּבין ּבּיֹום ּבין - ראׁשֹונה לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר ׁשאין לפי יצא, - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
- ערבים' 'מעריב וסּים אֹור' 'יֹוצר ּפתח ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּברכֹות.
יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים' ּב'מעריב ּפתח יצא. ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
יצא. לא - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים' ּב'מעריב ּפתח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובערב
ׁשּכל יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור' ּב'יֹוצר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּפתח

חתימתן. אחר הֹולכֹות ְְֲִַַַָָָהּברכֹות

.Ëיציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? קריאתֿׁשמע זמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיֿזהּו
ׁשּלא עד וקרא ואחר עבר ואם הּלילה. חצי עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּכֹוכבים
חצֹות, עד אמרּו ׁשּלא חֹובתֹו; ידי יצא - הּׁשחר עּמּוד ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹעלה

הּפׁשיעה. מן אדם להרחיק ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָָאּלא
.Èעּמּוד ׁשּיעלה אחר ערבית ׁשל קריאתֿׁשמע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַהּקֹורא

אּלאֿאםּֿכן חֹובתֹו; ידי יצא לא - החּמה הנץ קדם ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשחר,
ׁשּקרא ואנּוס בהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון אנּוס, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָהיה

'הׁשּכיבנּו'. אֹומר אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶַּבעת
.‡Èקדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיֿזה

עם אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשּתעלה קדם ׁשעה [עׂשּור] ּכמֹו - זה וׁשעּור החּמה. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהנץ
הּׁשמׁש ׁשּתעלה אחר קריאתֿׁשמע וקרא אחר ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּׁשמׁש.
למי ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו, ידי יצא -ְְִֵֶַַָָָָָָָ

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·Èאחר ׁשחרית ׁשל קריאתֿׁשמע וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמי

ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים אףֿעלּֿפי הּׁשחר, עּמּוד ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּיעלה
מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת חֹובתֹו. ידי יצא - ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהחּמה
הּׁשחר. עּמּוד מׁשעלה לכּתחּלה קֹורא - לּדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלצאת

.‚Èלא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹהּקֹורא
ּכקֹורא הּוא הרי אּלא ּבעֹונתֹו, קריאתֿׁשמע חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיצא
וקרא אחר אפּלּו הּיֹום, ּכל ּולאחריה לפניה ּומבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָבּתֹורה.

ׁשעֹות. ׁשלׁש ַַָָאחר

ׁשני 1ּפרק
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ׁשהּוא‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו כּון ולא ׁשמע את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא
כּון לא אם והּׁשאר, חֹובתֹו; ידי יצא לא - יׂשראל' ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ'ׁשמע
את מּגיּה אֹו ּכדרּכֹו ּבּתֹורה קֹורא היה אפּלּו יצא. - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלּבֹו
לּבֹו ׁשּכּון והּוא יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות

ראׁשֹון. ְִָּבפסּוק
ּבין·. מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ּכדרּכן קֹורין אדם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכל

קריאתֿ לקרֹות ואסּור בהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
ּגּבֹו על מׁשל אֹו ּבּקרקע, טּוחֹות ּופניו מּוטל והּוא ְְְְַַַַַַָָָָֻׁשמע
ואם צּדֹו. על ׁשֹוכב והּוא הּוא קֹורא אבל למעלה. ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּופניו
אֹו צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה ּבׂשר ּבעל ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָהיה

וקֹורא. לצּדֹו מעט נֹוטה - חֹולה ְְְִֵֶֶֶַָָׁשהיה
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

ּומעירין אֹותֹו מצערין - יׁשן היה .מהּל והּוא קֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשאר
אנסּתּו אם ואיל ּומּכאן ראׁשֹון. ּפסּוק ׁשּיקרא עד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאֹותֹו

אֹותֹו. מצערין אין ְֲִֵֵַָׁשנה,
ּפרׁשה„. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּבפרׁשה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן כּלּה. ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻראׁשֹונה
הּוא קֹורא - והּׁשאר עראי; קריאתן תהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹראׁשֹונה,
אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ועֹוסק ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּכדרּכֹו
ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו קֹורא - הּכתל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכיצד1) באותיותיה לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים אם הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת
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ׁשלׁש ּוקריאת .'חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאת
קריאתֿׁשמע. הּנקראת היא זה סדר על אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרׁשּיֹות

אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק גֹומר ּכׁשהּוא - קריאתֿׁשמע ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא וחֹוזר ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד 'אלהי ה' את 'ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים

וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל להם:ה' ואמר אֹותם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּביחּוד עּמי עֹומד ׁשאינֹו מי ּפסלּות, ּבכם יׁש ׁשּמא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבני,
אֹו איׁש ּבכם יׁש 'ּפן רּבנּו: מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשם;
ה' אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ואמרּו: כּלם ענּו וגֹו'? ְְְְְֱִִֵֵַָָָָָֹֻאּׁשה'
ה' אלהינּו ה' - יׂשראל אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד',
לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ואמר: הּזקן ּפתח ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאחד.
יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח ׁשבח לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָועד'.

זה. ּפסּוק אחר ֵֶַַַָָהּזקן
ּבּיֹום‰. ּולאחריה. לפניה מבר קריאתֿׁשמע, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקֹורא

ׁשּתים מבר ּובּלילה לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמבר
לאחריה. ּוׁשּתים ְְְֲִֶֶַַָָָלפניה

.Â'חׁש ּובֹורא אֹור 'יֹוצר - ּבּיֹום ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּברכה
- אחריה וׁשל אהבּתנּו'. עֹולם 'אהבת - ׁשנּיה ּוברכה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָוכּו',
'מעריב - ּבּלילה ׁשּלפניה ראׁשֹונה ּוברכה ויּציב'. ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ'אמת
עּמ יׂשראל ּבית עֹולם 'אהבת - לּה ׁשנּיה וכּו', ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָערבים'
ואמּונה', 'אמת - אחריה ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה וכּו'. ְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָאהבּת'

'הׁשּכיבנּו'. - לּה ְְִִֵַָָׁשנּיה
.Êּבּה ּפֹותח ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם 'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
אּלּו, ּברכֹות .'ּב'ברּו ּפתיחה להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָעם
ולא מהם לפחֹות רּׁשאי אדם ואין ּתּקנּום; ּוביתּֿדינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּסֹופר
אינֹו - 'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו מקֹום עליהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלהֹוסיף
אינֹו - לחּתם ׁשּלא ׁשהתקינּו ּומקֹום לחּתם; ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹרּׁשאי
אינֹו - 'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ׁשהתקינּו מקֹום לחּתם. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹרּׁשאי
ׁשּלא רּׁשאי אינֹו - לפּתח ׁשהתקינּו מקֹום לפּתח; ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹרּׁשאי
חכמים ׁשּטבעּו מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלפּתח.
ׁשאינֹו וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּברכֹות
לא ּבערבית, ואמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית ויציב' 'אמת ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומר

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.Áּבין ּבּיֹום ּבין - ראׁשֹונה לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר ׁשאין לפי יצא, - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
- ערבים' 'מעריב וסּים אֹור' 'יֹוצר ּפתח ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּברכֹות.
יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים' ּב'מעריב ּפתח יצא. ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
יצא. לא - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים' ּב'מעריב ּפתח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובערב
ׁשּכל יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור' ּב'יֹוצר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּפתח

חתימתן. אחר הֹולכֹות ְְֲִַַַָָָהּברכֹות

.Ëיציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? קריאתֿׁשמע זמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיֿזהּו
ׁשּלא עד וקרא ואחר עבר ואם הּלילה. חצי עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּכֹוכבים
חצֹות, עד אמרּו ׁשּלא חֹובתֹו; ידי יצא - הּׁשחר עּמּוד ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹעלה

הּפׁשיעה. מן אדם להרחיק ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָָאּלא
.Èעּמּוד ׁשּיעלה אחר ערבית ׁשל קריאתֿׁשמע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַהּקֹורא

אּלאֿאםּֿכן חֹובתֹו; ידי יצא לא - החּמה הנץ קדם ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשחר,
ׁשּקרא ואנּוס בהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון אנּוס, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָהיה

'הׁשּכיבנּו'. אֹומר אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶַּבעת
.‡Èקדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיֿזה

עם אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשּתעלה קדם ׁשעה [עׂשּור] ּכמֹו - זה וׁשעּור החּמה. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהנץ
הּׁשמׁש ׁשּתעלה אחר קריאתֿׁשמע וקרא אחר ואם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּׁשמׁש.
למי ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו, ידי יצא -ְְִֵֶַַָָָָָָָ

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·Èאחר ׁשחרית ׁשל קריאתֿׁשמע וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמי

ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים אףֿעלּֿפי הּׁשחר, עּמּוד ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּיעלה
מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת חֹובתֹו. ידי יצא - ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהחּמה
הּׁשחר. עּמּוד מׁשעלה לכּתחּלה קֹורא - לּדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלצאת

.‚Èלא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹהּקֹורא
ּכקֹורא הּוא הרי אּלא ּבעֹונתֹו, קריאתֿׁשמע חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיצא
וקרא אחר אפּלּו הּיֹום, ּכל ּולאחריה לפניה ּומבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָבּתֹורה.

ׁשעֹות. ׁשלׁש ַַָָאחר

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשהּוא‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו כּון ולא ׁשמע את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא
כּון לא אם והּׁשאר, חֹובתֹו; ידי יצא לא - יׂשראל' ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ'ׁשמע
את מּגיּה אֹו ּכדרּכֹו ּבּתֹורה קֹורא היה אפּלּו יצא. - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלּבֹו
לּבֹו ׁשּכּון והּוא יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות

ראׁשֹון. ְִָּבפסּוק
ּבין·. מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ּכדרּכן קֹורין אדם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכל

קריאתֿ לקרֹות ואסּור בהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
ּגּבֹו על מׁשל אֹו ּבּקרקע, טּוחֹות ּופניו מּוטל והּוא ְְְְַַַַַַָָָָֻׁשמע
ואם צּדֹו. על ׁשֹוכב והּוא הּוא קֹורא אבל למעלה. ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּופניו
אֹו צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה ּבׂשר ּבעל ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָהיה

וקֹורא. לצּדֹו מעט נֹוטה - חֹולה ְְְִֵֶֶֶַָָׁשהיה
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

ּומעירין אֹותֹו מצערין - יׁשן היה .מהּל והּוא קֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשאר
אנסּתּו אם ואיל ּומּכאן ראׁשֹון. ּפסּוק ׁשּיקרא עד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאֹותֹו

אֹותֹו. מצערין אין ְֲִֵֵַָׁשנה,
ּפרׁשה„. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּבפרׁשה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן כּלּה. ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻראׁשֹונה
הּוא קֹורא - והּׁשאר עראי; קריאתן תהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹראׁשֹונה,
אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ועֹוסק ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּכדרּכֹו
ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו קֹורא - הּכתל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכיצד1) באותיותיה לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים אם הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת
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.‰- קריאתֿׁשמע זמן והּגיע ּתֹורה ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
ּבצרכי עֹוסק היה ּולאחריה. לפניה ּומבר וקֹורא ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּפֹוסק
עת נׁשאר אם ויקרא, עסקיהן יגמר אּלא יפסק, לא - ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבים

ְִלקרֹות.
.Âעֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה

ּבדין עֹוסקין ׁשהיּו אֹו ּבעֹורֹות, מהּפ ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּבתסּפרת,
מתירא היה ואם קריאתֿׁשמע. קֹורא ואחרּֿכ ּגֹומר, -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי - וקרא ּופסק קריאה זמן יעבר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּמא

.Êׁשּתנץ קדם ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמי
ּתנץ ׁשּמא מתירא היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהחּמה,
ויקרא. ּבהן עֹומד ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה - ׁשּיקרא קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהחּמה
הּמׁשרה, במי ולא רע, ׁשריחן הרעים במים לא יתּכּסה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא

מּפנ צלּולים, במים מתּכּסהולא אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
במקֹומֹו. וקֹורא רע, ריחן ׁשאין עכּורין, ּבמים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָהּוא

.Áיקרץ ולא ּבעיניו ירמז לא ׁשמע, קריאת ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
קריאתֹו תהיה ׁשּלא ּכדי ּבאצּבעֹותיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבׂשפתיו,
זה הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא אףֿעלּֿפי - כן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
הׁשמיע לא ואם קֹורא. ּכׁשהּוא לאזנֹו להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻמגּנה.
- דקּדק לא ואם ּבאֹותּיֹותיו; לדקּדק וצרי יצא. - ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹלאזנֹו

ָָיצא.
.Ëיחּזק ולא החזק, ירּפה ׁשּלא יׁשמר ידקּדק? ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכיצד

רוח לּתן צרי לפיכ הּנח. יניד ולא הּנד, יניח ולא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהרפה;
סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות, אֹותּיֹות ׁשּתי ּכל ּבין הּדבקים, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין
'לבב 'ּבכל ּכגֹון לּה; הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת והאחרת ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתבה
'ואבדּתם וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל" קֹורא -ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ
וצרי 'ּתזּכרּו'. ׁשל זי"ן לבאר וצרי ּפתיל'. 'הּכנף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמהרה';
ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּימליכהּו ּכדי 'אחד', ׁשל ּבדל"ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהארי
יהא ׁשּלא ּכדי ּבחי"ת, יחטף ׁשּלא וצרי רּוחֹות. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹּובארּבע

חד". "אי ְִֵַּכאֹומר
.Èוהּקֹורא מבינּה. ׁשּיהיה לׁשֹון ּבכל 'ׁשמע' את אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקֹורא

הּלׁשֹון; ׁשּבאֹותֹו ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי לׁשֹון, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבכל
הּקדׁש. ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון ּבאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹּומדקּדק

.‡Èּבסדר אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. לא - למפרע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּקֹורא
אףֿעלּֿפי - לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָהּפסּוקים;
לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני רּׁשאי, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
מגּנה. זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק, קרא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּתֹורה.
מׁשּתקין - ׁשמע" "ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָקרא

אֹותֹו.
.·Èּכדי לסרּוג סרּוג ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; - סרּוגין ְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָקראּה

קראּה הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא יצא; ּכּלּה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלגמר
ּובלבד יצא; - ּבׁשנה נרּדם ולא ער ׁשאינֹו מי והּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמתנמנם,

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ְְִִֵֶֶָׁשּיהיה
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק קריאתֿׁשמע קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
.ּומבר חֹוזר אינֹו - בר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ּפרׁשה ּבין מּמּנּו נעלם ׁשּטעה. לּמקֹום יחזר - וטעה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹקרא
צרי ואיֿזֹו הׁשלים ּפרׁשה איֿזֹו יֹודע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפרׁשה,
ה' את 'ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹונה, לפרׁשה חֹוזר - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָלהתחיל

וגֹו'. ְֱֶֹאלהי
.„Èחֹוזר - ּפסק להיכן יֹודע ואינֹו הּפרק ּבאמצע ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטעה

הּוא אם יֹודע ואינֹו 'ּוכתבּתם', קֹורא היה הּפרק. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלראׁש
ׁשמע' אם ׁשּב'והיה ּב'ּוכתבּתם' אֹו 'ׁשמע' ׁשל ְְְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּב'ּוכתבּתם'
ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם 'ׁשמע'. ׁשל ל'ּוכתבּתם' חֹוזר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ימיכם' ירּבּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַ'למען

.ֵהֹול
.ÂËאם - אחרים בֹו פגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָהיה

ׁשהּוא מי ׁשלֹום וׁשֹואל ּומתחיל ּפֹוסק, לפרק, ּפרק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהיה
גדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו; ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב

ׁשלֹו לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ם.מּמּנּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÊËלׁשאל ּומתחיל פֹוסק אינֹו - הּפרׁשה ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

אּנס אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא מי ּבׁשלֹום ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
רּבֹו אֹו אביו ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל בהן. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם -ְִִִֵֵַָָָָ
.ÊÈּבין לׁשנּיה; ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואלּו

אם 'והיה ּבין ׁשמע'; אם ל'והיה 'ׁשמע' ּבין ל'ׁשמע'; ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה
הּכבֹוד, מּפני ׁשֹואל האּלּו, הּפרקים ּבין ל'וּיאמר'. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשמע'
- ויּציב' ל'אמת 'וּיאמר' ּבין אבל אדם. לכל ׁשלֹום ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּומׁשיב
הּיראה מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ְְִִֵַָָּולהׁשיב

ה'תשע"א ניסן ט"ו שלישי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ידיו‡. רֹוחץ ׁשמע, את הּגיע2הּקֹורא ׁשּיקרא. קדם ּבמים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
יאחר לא - ׁשּיקרא קדם מים מצא ולא קריאתּה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹזמן
בצרֹור אֹו ּבעפר ידיו מקּנח אּלא מים, לבּקׁש ויל 3קריאתּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

בקֹורה וקֹורא4אֹו בהן .5וכּיֹוצא ְְְֵֵֶַָָ
ּבביתֿהּכּסא·. ולא ּבביתֿהּמרחץ לא קֹורין אףֿעל6ֿאין , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ
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הפרקים. בין שלום לומר מותר למי בבית1)ידקדק; האסור מדבר חבירו להפריש לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות
לקרות. אסור ערווה איזה כנגד מפרישו; כיצד שכן2)המרחץ לרחצן, עליו מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי על אף טו.) ברכות

כפי, בנקיון ארחץ הפסוק: על זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף, המכוסים במקומות נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים
ו). כו, (תהילים ה' מזבחך את ל"3)ואסובבה נרדף שם והוא ט).אבן, ט, עמוס יג; יז, (שמואלֿב בתנ"ך ונמצא העץ4)צור",

(הערוך). התקרה ממנו מנקה5)שעושים שהוא דבר בכל - כפי בנקיון ארחץ אלא במים ארחץ כתוב לא כי מעכבים, המים ואין
ד). הלכה ד, פרק תפילה הלכות לקמן (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). ה'6)(ברכות "כי שכתוב: לפי כו.) (ברכות

"מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים אלה ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך... בקרב מתהלך אלוקיך
קדוש".

rny z`ixw zekld - oqip e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמת ּבצד ולא ּבביתֿהּקברֹות ולא צֹואה; ּבֹו ׁשאין 7ּפי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
- הּמת מן אֹו הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַעצמֹו.

לקרֹות חֹוזר8מּתר - ּבֹו קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
.9וקֹורא ְֵ

מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּביתֿהּכּסא
בתֹוכֹו לא אבל לנגּדֹו, קריאתֿׁשמע מרחץ10לקרֹות . ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ּבתֹוכֹו11החדׁש לקרֹות מּתר אחד12, זּמן בּתים; ׁשני היּו . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר הּכּסא, לבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהם

לכ הזמינֹו לא13אם לכּתחּלה14אם ּבֹו קֹורין אין לפיכ .15; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָֹ
יצא - קרא ואין16ואם מזּמנין, ׁשניהם הרי - זה' 'ּגם אמר: . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

עֹומדין ׁשּבניֿאדם הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר בהן. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹוראין
קריאתֿׁשמע ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין .17ּבֹו ְְְְִִִַַָֻ

מּדברי„. ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, קריאתֿׁשמע ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹולא
ואפּלּו18הּקדׁש ּובביתֿהּכּסא, ּבביתֿהּמרחץ לאמרֹו אסּור , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹאמרֹו
ּובמקֹום ּובביתֿהּמרחץ ּבביתֿהּכּסא ּבדבריֿתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבלּבֹו
אסּור - ּומיֿרגלים צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא .19הּטּנפת, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבביתֿהּכּסא‰. קדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .20ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים -21וכן בהן וכּיֹוצא ו'נאמן' ו'חּנּון' 'רחּום' ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבביתֿהּכּסא לאמרן והן22מּתר המיחדים, הּׁשמֹות אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻֻ
נמחקין ׁשאינן ּבביתֿהּכּסא23הּׁשמֹות להזּכירן אסּור -24 ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

יׁשן ּדבר25ּובביתֿהּמרחץ מן להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מפריׁש26האסּור - ּבביתֿהּכּסא אֹו ואפּלּו27ּבביתֿהּמרחץ , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

קדׁש ּובעניני קדׁש .28ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֹֹ
.Âּבתֹוכן ׁשּיׁש ּבזמן וחזירין ּכלבים וצֹואת האדם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָצֹואת

אּלּו29עֹורֹות ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל לקרֹות30, אסּור - ְְְִֵֵֶַָָָָ
ּכנגּדן אבל31קריאתֿׁשמע אדם. ׁשל מיֿרגלים ּכנגד וכן ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכנגּדן קֹורין ּבהמה, ׁשל לאכל32מיֿרגלים יכֹול ׁשאינֹו קטן . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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יכולים7) שאינם למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
אחרת9)(שם).8)לקרוא. בפעם שייזהר כדי שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי על שעבר כיוון

תועבה". תפילתו שהתפלל, פי על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה).
דף10) ברכות ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות פוסלתו כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם

א). עמוד מעולם.11)כו אדם בו רחץ (שם).12)שלא כך כל מגונה אינו שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל
הכסא.13) צרכו14)לבית כל מבואר שאינו כזה ודיבור א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון אפשר כי

פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז אלא הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי "יד", (שם) התלמוד בלשון נקרא
ממילא. משתמע והיתר דבריו מקצת הכסא".15)אלא כבית הכסא בית "יד שמא מועילה16)כי אינה גרידא והזמנה הואיל

שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא הוא: כלל כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, שאין17)אלא מכיוון א) עמוד י דף (שבת
קדוש". מחניך "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות אין ערומים, שם עומדים אדם ותפילה.18)בני תורה דברי כגון:

(במדבר19) בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב) עמוד כד דף (ברכות
כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי להרהר איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא). פסוק טו פרק
(דף בזבחים כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור תלמודו היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו לכוון
יבוא שלא כדי הכסא, בבית החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב
טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות", אמרות ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר: והכתוב תורה, בדברי בו להרהר

חסידים20) (ספר הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר שלא להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת
ב'). קט סעיף פ"ה סימן חיים אורח אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, הכינוי21)סימן דרך על ה' את בהם שמשבחים השמות

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות (ראה המיוחדים שמותיו ואינם ב).22)בלבד, עמוד י דף למחקם,23)(שבת שאסור
אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות ושבעה ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את ואיבדתם שנאמר: משום

התורה יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים, אֿלוה, ב).אֿל, הלכה ו, כסף24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
לו "ויקרא כד) פסוק ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו "שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת הסוגיא כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)? שבת במסכת כמבואר שלום", ה'
(שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין" אלא הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם שכל א): עמוד י (דף
בלבד כינוי אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים, שאינם השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד לה דף
נמחק, אינו ש"שלום" כתבו: "אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות אולם יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר
שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים אורח אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה (דף בשבועות הברייתא ומסדר

הכסא. בבית להזכיר אסור שמים,25)"שלום" שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא בית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
ג). (הלכה לעיל מזה.26)כמבואר להרחיקו רוצה והוא איסור, דבר שם לעשות רוצה שחבירו (שבת27)כגון במסכת כמסופר

מדיחין" אין לו: אמר הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס מאיר רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף
בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי נמנע לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב שברצפה הגומות ישווה (שמא

מאיסור. להפרישו כדי הקודש.28)שבת, ובלשון קודש (דין) עניין לתלמידו שהורה מאיר כלבים29)כרבי צואת על מוסב זה
- עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה אדם צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת בעורות אותה לתת שנוהגים וחזירים,

כנגדה. שמע לקרות משנה).30)אסור (כסף תרנגולין של אדומה צואה פרק31)כגון: שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות
ה). הלכה של32)ג, רגליים "מי נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום איסור להם מצינו ולא רע, ריחם שאין

הגירסה היא כן ואמנם חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור
כה (דף בברכות והתוספות באדומים", ובלבד התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם) בירושלמי אגב, שלפנינו. בירושלמי



פה rny z`ixw zekld - oqip e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמת ּבצד ולא ּבביתֿהּקברֹות ולא צֹואה; ּבֹו ׁשאין 7ּפי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
- הּמת מן אֹו הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַעצמֹו.

לקרֹות חֹוזר8מּתר - ּבֹו קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
.9וקֹורא ְֵ

מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּביתֿהּכּסא
בתֹוכֹו לא אבל לנגּדֹו, קריאתֿׁשמע מרחץ10לקרֹות . ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ּבתֹוכֹו11החדׁש לקרֹות מּתר אחד12, זּמן בּתים; ׁשני היּו . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר הּכּסא, לבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהם

לכ הזמינֹו לא13אם לכּתחּלה14אם ּבֹו קֹורין אין לפיכ .15; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָֹ
יצא - קרא ואין16ואם מזּמנין, ׁשניהם הרי - זה' 'ּגם אמר: . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

עֹומדין ׁשּבניֿאדם הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר בהן. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹוראין
קריאתֿׁשמע ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין .17ּבֹו ְְְְִִִַַָֻ

מּדברי„. ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, קריאתֿׁשמע ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹולא
ואפּלּו18הּקדׁש ּובביתֿהּכּסא, ּבביתֿהּמרחץ לאמרֹו אסּור , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹאמרֹו
ּובמקֹום ּובביתֿהּמרחץ ּבביתֿהּכּסא ּבדבריֿתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבלּבֹו
אסּור - ּומיֿרגלים צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא .19הּטּנפת, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבביתֿהּכּסא‰. קדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .20ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים -21וכן בהן וכּיֹוצא ו'נאמן' ו'חּנּון' 'רחּום' ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבביתֿהּכּסא לאמרן והן22מּתר המיחדים, הּׁשמֹות אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻֻ
נמחקין ׁשאינן ּבביתֿהּכּסא23הּׁשמֹות להזּכירן אסּור -24 ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

יׁשן ּדבר25ּובביתֿהּמרחץ מן להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מפריׁש26האסּור - ּבביתֿהּכּסא אֹו ואפּלּו27ּבביתֿהּמרחץ , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

קדׁש ּובעניני קדׁש .28ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֹֹ
.Âּבתֹוכן ׁשּיׁש ּבזמן וחזירין ּכלבים וצֹואת האדם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָצֹואת

אּלּו29עֹורֹות ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל לקרֹות30, אסּור - ְְְִֵֵֶַָָָָ
ּכנגּדן אבל31קריאתֿׁשמע אדם. ׁשל מיֿרגלים ּכנגד וכן ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכנגּדן קֹורין ּבהמה, ׁשל לאכל32מיֿרגלים יכֹול ׁשאינֹו קטן . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יכולים7) שאינם למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
אחרת9)(שם).8)לקרוא. בפעם שייזהר כדי שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי על שעבר כיוון

תועבה". תפילתו שהתפלל, פי על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה).
דף10) ברכות ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות פוסלתו כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם

א). עמוד מעולם.11)כו אדם בו רחץ (שם).12)שלא כך כל מגונה אינו שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל
הכסא.13) צרכו14)לבית כל מבואר שאינו כזה ודיבור א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון אפשר כי

פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז אלא הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי "יד", (שם) התלמוד בלשון נקרא
ממילא. משתמע והיתר דבריו מקצת הכסא".15)אלא כבית הכסא בית "יד שמא מועילה16)כי אינה גרידא והזמנה הואיל

שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא הוא: כלל כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, שאין17)אלא מכיוון א) עמוד י דף (שבת
קדוש". מחניך "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות אין ערומים, שם עומדים אדם ותפילה.18)בני תורה דברי כגון:

(במדבר19) בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב) עמוד כד דף (ברכות
כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי להרהר איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא). פסוק טו פרק
(דף בזבחים כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור תלמודו היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו לכוון
יבוא שלא כדי הכסא, בבית החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב
טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות", אמרות ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר: והכתוב תורה, בדברי בו להרהר

חסידים20) (ספר הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר שלא להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת
ב'). קט סעיף פ"ה סימן חיים אורח אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, הכינוי21)סימן דרך על ה' את בהם שמשבחים השמות

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות (ראה המיוחדים שמותיו ואינם ב).22)בלבד, עמוד י דף למחקם,23)(שבת שאסור
אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות ושבעה ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את ואיבדתם שנאמר: משום

התורה יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים, אֿלוה, ב).אֿל, הלכה ו, כסף24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
לו "ויקרא כד) פסוק ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו "שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת הסוגיא כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)? שבת במסכת כמבואר שלום", ה'
(שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין" אלא הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם שכל א): עמוד י (דף
בלבד כינוי אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים, שאינם השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד לה דף
נמחק, אינו ש"שלום" כתבו: "אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות אולם יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר
שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים אורח אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה (דף בשבועות הברייתא ומסדר

הכסא. בבית להזכיר אסור שמים,25)"שלום" שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא בית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
ג). (הלכה לעיל מזה.26)כמבואר להרחיקו רוצה והוא איסור, דבר שם לעשות רוצה שחבירו (שבת27)כגון במסכת כמסופר

מדיחין" אין לו: אמר הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס מאיר רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף
בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי נמנע לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב שברצפה הגומות ישווה (שמא

מאיסור. להפרישו כדי הקודש.28)שבת, ובלשון קודש (דין) עניין לתלמידו שהורה מאיר כלבים29)כרבי צואת על מוסב זה
- עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה אדם צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת בעורות אותה לתת שנוהגים וחזירים,

כנגדה. שמע לקרות משנה).30)אסור (כסף תרנגולין של אדומה צואה פרק31)כגון: שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות
ה). הלכה של32)ג, רגליים "מי נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום איסור להם מצינו ולא רע, ריחם שאין

הגירסה היא כן ואמנם חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור
כה (דף בברכות והתוספות באדומים", ובלבד התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם) בירושלמי אגב, שלפנינו. בירושלמי
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ּדגן אין34ּבכדי33ּכּזית - דגן ביצי ּכׁשלׁשה הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
רגליו מּמי ולא מּצֹואתֹו לא .35מרחיקין, ְְְִִִִֵַַָָֹֹ

.Êּכנגּדּה לקרֹות אסּור ּכחרּׂש, יבׁשה צֹואה ואם36היתה . ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ
ּתתּפר זרקּה ׁשאם עד מחרּׂש, יֹותר יבׁשה הרי37היתה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכנגּדּה לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ׁשּנבלעּו38היא מיֿרגלים . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּיד מרטיבין היּו אם ואם39בּקרקע: ּכנגּדן; לקרֹות אסּור - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

מּתר - .40לאו ַָֻ
.Á?יקרא ואחרּֿכ ּומּמיֿרגלים מּצֹואה אדם ירחיק ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּכּמה

אּמֹות מּלאחֹוריו41ארּבע ׁשהם ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּלא עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל מּצּדיו; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו

יקרא ואחרּֿכ אֹותן, .42יראה ְְְִִֶַַָָָ
.Ëאמּורים ּדברים ּבמקֹום43ּבּמה ּבּבית עּמהן ּכׁשהיה ? ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

אֹו טפחים עׂשרה מהן ּגבּה מקֹום ׁשם היה אם אבל ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשוה;
וקֹורא הּמקֹום ּבצד יֹוׁשב - טפחים עׂשרה מהם 44נמּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

והּוא ּביניהם. נפסק רע45ׁשהרי ריח לֹו יּגיע ׁשּלא וכן46, . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אףֿעלּֿפי - מימיֿרגלים על אֹו הּצֹואה על ּכלי ּכפה ְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאם

ּכקבּורין אּלּו הרי ּבּבית, עּמֹו ּכנגּדן47ׁשהן לקרֹות ּומּתר ,48. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.Èאףֿעלּֿפי - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחרי אֹותּה רֹואה .49ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
אחת ּפעם ׁשל מיֿרגלים לתֹו מים רביעית מּתר50נתן - ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻ

אּמֹות ארּבע ּבתֹו עּמהן .51לקרֹות ְְְִִֶַַַָ
.‡Èוקֹורא הּגּמא על ּבסנּדּלֹו עֹומד - ּבגּמא צֹואה ;52היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ
ּבּה53והּוא נֹוגע סנּדּלֹו יהיה צֹואה54ׁשּלא ּכנגּדֹו היתה . ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עד עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ּביֹותר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמעּוטה
וקֹורא ּבׂשרֹו55ׁשּתתּכּסה על צֹואה נטיׁשת היתה ידיו56. אֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

קטנן מּפני ּכלל רע ריח להן היה ולא מּביתֿהּכּסא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻמטּנפֹות
ריח להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יבׁשּותן אבל57אֹו רע. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבמקֹומּה היתה ּכׁשהּוא58אם נראית ׁשאינּה אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עד לקרֹות אסּור יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל - ְְְְִִִֵֵֵֶַָעֹומד
ריח לּה ויׁש היא לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה 59ׁשּיקּנח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

גאֹונים וכּמה ידיו60רע. היּו אם לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ְְְִִִֶַָָָָָָ
לעׂשֹות ראּוי וכ .61מטּנפֹות; ְְֲַָָָֻ

.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע אּמֹות62ריח ארּבע מרחיק וקֹורא,63- ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ
מקֹום עד מרחיק - הריח פסק לא ואם הריח; ּפסק ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
רּוח מּמּנּו ׁשּיצא מי ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין הריח. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפסק

הריח ׁשּתכלה מקֹום עד מרחיק - ּגרף65וקֹורא64מּלמּטה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדום שבארץ לפי אדום, מארץ - אדומים החרדים": "ספר בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש נסתפקו א) עמוד
(אורח בב"ח וכן מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו ב), עמוד סד (דף בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים היו

ע"ט). סימן ושיפון.33)חיים שועל שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה, מיני לחמשת כולל שיעור34)שם בתוך
רע.35)הזמן. ריחם שאין - והטעם ב), עמוד מב דף (ברכות36)(סוכה עליה צואה שם עדיין כחרס כבר שנתייבשה פי על אף

א). עמוד כה אינה37)דף הרגל), ידי (על בגלילה שנפרכת פי על אף בזריקה, נפרכת אינה אם אבל רבים. לשברים תישבר
משנה). (כסף גלילה ידי על נפרכת למעט - וכו' זרקה" שאם "עד רבינו: שכתב וזהו כעפר, ריח38)נידונית לה שאין ודווקא

י"ב). (הלכה בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש כ"ריח היא הרי כן, לא שאם בהרטבה39)רע, שאין פי על ואף
דף (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב כדי בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח), להטפיח" מנת על "טופח זו

א). עמוד (ש40)כה בקרקע ניכר שרישומם פי על כב:).41)ם).אף רבינו42)(שם שמתיר שמה להעיר, וראוי כו.). (שם
שוטף שנהר כגון לפניו, הליכה ידי על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי אלא אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע בהרחקת

משנה). (כסף עיניו כמלוא מהם להרחיק וצריך כ"לפניו" הם הרי - כשאפשר אבל מהם.43)לפניו, להתרחק ואפילו44)שצריך
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי עימו, אחד בבית רע46)ובלבד.45)כשהם ריח ומריח בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי

(כסףֿמשנה). הריח שיעבור עד ולשהות בתפילתו להפסיק הוא צריך אחר, "וחפרת47)ממקום ככתוב: מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית כה:).48)בה... "וכיסית49)(ברכות הכתוב: כלשון בכיסוי, אלא בראייה תלוי הדבר שאין

שם). (ברכות עליה מכסה הזכוכית מחיצת והרי - צאתך" לעולם.50)את וכן רביעיות שתי פעמים קדמו51)ולשתי ואפילו
למים, הנופלת טיפה כל כלומר: בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות אותם מבטלים הם אין הרגליים, למי המים

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד אלא - בנפילתה תיכף וחצי¯·ÈÚÈ˙מתבטלת ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
על ד, הלכה ט"ו פרק כפיים נשיאת (הלכות אצבע" וחצי אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון ברש"י). עו: (שבת
הראשון לכלי וייתן אחר, לכלי המים את ומערה במים כלי ממלא - וחצי? ביצה משערים וכיצד קט.). פסחים התלמוד דברי פי
וחצי ביצה של שיעור הוא - השני בכלי שנשארו ההם המים ומחצית השני, מהכלי המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש

תנ"ו). סימן אורחֿחיים טור פי סנדלו.52)(על ידי על מכוסה היא (שם).54)ובלבד.53)שהרי כמלבושו נידון שסנדלו
לקרוא55) ואסור מגולה, היא הרי - בצואה נבלע שהרוק לאחר אבל בעביו, כשהרוק לאלתר פרק·ˆÈ„‰ודווקא ברכות (ירושלמי

ה). הלכה עיקר56)ג, שם שאין ועניינה: ט"ז). פסוק ל, פרק (שמואלֿא הארץ כל פני על נטושים והינם מלשון: התפשטות,
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף אלא הפה57)צואה, ו) קנ, (תהילים יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות

שם). רש"י (מלשון האיברים שאר ולא ההילול, בכלל הנושמים) (אברים הטבעת.58)והחוטם ל.).59)בפי רב60)(יומא
ג). (פרק לברכות יונה" "רבינו בפירוש הובאו אחרים, ומפרשים גאון הקריאה,61)האי לאסור אין הדין שמצד פי על שאף

(ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע קריאת לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע ריח להם ואין הואיל מטונפות, שידיו בשעה
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר: ו), לה, (תהילים כמוך" מי ה' תאמרנה עצמותי "כל הפסוק: על סמכו כה.)

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות רע.62)צריכים ריח ומעלה שם מונחת הייתה63)שצואה שאילו מכוסה; כשהיא
כמ ממנה להרחיק צריך היה לפניו, ומונחת ח).מגולה (הלכה לעיל כמבואר עיניו, אמות64)לוא ארבע להרחיק צריך אינו אבל

בגמרא חסדא רב כדעת הריח, שפסק ממקום אמות ארבע להרחיק שצריך וסובר משיג והראב"ד כד.). (ברכות הריח שפסק ממקום
א). סעיף ע"ט, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן שם).65)(שם), (ברכות,

rny z`ixw zekld - oqip e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מימיֿרגלים ׁשל ועביט רעי קריאת66ֿׁשל לקרֹות אסּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ריח להם ואין ּכלּום ּבהם ׁשאין ואףֿעלּֿפי ּכנגּדן, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמע

ּכביתֿהּכּסא ׁשהם מּפני .67רע, ְְִִֵֵֵֵֶַַ
.‚Èהּמים עלּֿפני ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, -68צֹואה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכנגּדּה לקרֹות ּדמי69אסּור עֹוברת ּכצֹואה - חזיר ּופי .70, ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ
אּמֹות ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד ּכנגּדֹו לקרֹות .71ואסּור ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָ

.„Èהּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא על72היה ידֹו יּניח לא - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
וכן74ויקרא73ּפיו מקֹום. מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקֹורא
רּוח75ּבאׁשּה יצתה ּבדבריֿתֹורה. וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

פֹוסק אינֹו לקריאתֿׁשמע, ׁשּמפסיק אףֿעלּֿפי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַמחברֹו
.76לדבריֿתֹורה ְְִֵָ

.ÂËׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, קריאתֿׁשמע קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
לקרֹות מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו מימיֿרגלים אֹו .77צֹואה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק באׁשּפה, קֹורא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק, עד יקרא לא - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשם
מּתר באׁשּפה, אפּלּו - מיֿרגלים ספק אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּטּנפת.

.78לקרֹות ְִ
.ÊËעד ּומיֿרגלים צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

הערוה ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ ׁשּיחזיר79ׁשּירחיק, ּפניו.80עד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכּותי מחּצה81אפּלּו אפּלּו ערותן, ּכנגד יקרא לא קטן, אֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֹ

לקרֹות אסּור אֹותּה, רֹואה והּוא הֹואיל - מפסקת זכּוכית ְְְְִִִֶֶֶֶַָָׁשל
יסּתּכל לא לפיכ ערוה. האּׁשה ּגּוף וכל ּפניו. ׁשּיחזיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעד
מגּלה היה ואם אׁשּתֹו. ואפּלּו קֹורא, ּכׁשהּוא האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻּבגּוף

ּכנגּדּה82טפח יקרא לא .83מּגּופּה, ְְְִִֶֶַָָָֹ
.ÊÈאסּור הּוא ּכ אחרים, ערות ּכנגד אסּור ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָּוכׁשם

ערותֹו ּכנגד ׁשּיכּסה84לקרֹות עד ערם, ּכׁשהּוא יקרא ולא ; ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מתניו על ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה ,85ערותֹו. ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָ

קריאתֿ לקרֹות לֹו מּתר - ערם ּגּופֹו ׁשּׁשאר ְְְִִִֶַַַָָָֹֻאףֿעלּֿפי
עקבֹו86ׁשמע יהיה ׁשּלא והּוא יׁשן87; היה ּבערותֹו. נֹוגע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

והי לּבֹוּבטּליתֹו מּתחת ּבטּליתֹו חֹוצץ - ערם וקֹורא.88ה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
הערוה, את רֹואה ׁשּלּבֹו מּפני ויקרא, צּוארֹו יחץ לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאבל

חגֹורה. ּבלא ׁשּקֹורא ּכמי ְְְְֲִִֵֶָָֹונמצא
.ÁÈאסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

מּתחת ׁשּיכּסה אףֿעלּֿפי טּלית89לקרֹות, ׁשּתהא עד לּבֹו; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
מּמתניו זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא עד ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמפסקת

ּובניֿביתֹו90ּולמּטה בניו אֹו אׁשּתֹו עם יׁשן היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
לפיכ91הּקטּנים מהן. מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, גּופן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּפניו מחזיר ּבהם, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו מּתחת92אףֿעלּֿפי וחֹוצץ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.94וקֹורא93לּבֹו ְִֵ

.ËÈּבן הּזכר ׁשּיהא עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
אחתֿעׂשרה ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתיםֿעׂשרה
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כה:).66) (ברכות רש"י מלשון עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם, חרס כלי לכך,67)שניהם ומיוחדים הואיל
ריח בהם ואין יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא. בית כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו

א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך (שולחן בצידם שמע קריאת לקרות מותר - וכיוצא68)רע רעי של גרף לפניו שהעבירו או
ח).69)בה. (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה בצואה71)דומה.70)עד תמיד מלוכלך שפיו מפני

כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.). (ברכות
י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו או72)מכיוון צואה מקום

רגליים. פ"ה).73)מי סימן חיים אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא שלא בלחש, כד74)שיקרא (ברכות
צחנתו".75) ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב מלשון הרע, לו76)ריח אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות

שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא - שמע בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את בחזקת77)לעזוב הוא בית סתם כי
בשעת78)נקי. אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד אלא רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם שם), (ברכות,

יציאה אלא כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת למחנה מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן), זרימת
גזרו לא אבל לארץ, נפילתם אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ

בספיקא. אפילו להחמיר יש יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה אבל ספיקם; על ולא וודאם על משום79)אלא
מאחריך". ושב דבר ערוות בך ייראה ולא קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים אמות80)שנאמר ד' להרחיק צריך אינו אבל

הערווה את רואה שאינו סומא או בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על אל התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו
לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה, רואה כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע קריאת לקרות מותר -

זמן שכל ÍÏÎÂÏÓכנגדה. ÌÂ˜Ó‰˘ע"ו סימן א; סעיף ע"ט סימן חיים אורח ערוך (שולחן קדוש" מחניך "והיה בו קורא אתה אין
ו). קא81)סעיף - חיים בעלי כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר הואיל לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות

פרשת תמימה" ("תורה שדה" כחייתו ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים העמים אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע
ע"ד). אות מכוסה.82)תצא להיות שדרכו טפח,83)ממקום צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו כה.), (ברכות

לקר ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה כנגדה.אבל כה:).84)ות ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) "עקבו"87)(שם אלא קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא תחתיו. מקופלות ורגליו יושב כשהוא

לברכות). יונה (רבינו נגדו לקרוא מותר אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף בערוותו נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו
לשאר88) רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור. הערווה את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק לא שאם כד:) (שם

תצא פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו): א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר אברים,
ע"ה). עצמו.89)אות ערוות את רואה ליבו יהא (ברכות90)ולא עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן לא שאם

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל בה.92)שהוא להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם שלא93)אבל
עצמו. ערוות את רואה ליבו (שם).94)יהא



פז rny z`ixw zekld - oqip e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מימיֿרגלים ׁשל ועביט רעי קריאת66ֿׁשל לקרֹות אסּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ריח להם ואין ּכלּום ּבהם ׁשאין ואףֿעלּֿפי ּכנגּדן, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמע

ּכביתֿהּכּסא ׁשהם מּפני .67רע, ְְִִֵֵֵֵֶַַ
.‚Èהּמים עלּֿפני ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, -68צֹואה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכנגּדּה לקרֹות ּדמי69אסּור עֹוברת ּכצֹואה - חזיר ּופי .70, ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ
אּמֹות ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד ּכנגּדֹו לקרֹות .71ואסּור ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָ

.„Èהּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא על72היה ידֹו יּניח לא - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
וכן74ויקרא73ּפיו מקֹום. מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקֹורא
רּוח75ּבאׁשּה יצתה ּבדבריֿתֹורה. וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

פֹוסק אינֹו לקריאתֿׁשמע, ׁשּמפסיק אףֿעלּֿפי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַמחברֹו
.76לדבריֿתֹורה ְְִֵָ

.ÂËׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, קריאתֿׁשמע קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
לקרֹות מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו מימיֿרגלים אֹו .77צֹואה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק באׁשּפה, קֹורא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק, עד יקרא לא - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשם
מּתר באׁשּפה, אפּלּו - מיֿרגלים ספק אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּטּנפת.

.78לקרֹות ְִ
.ÊËעד ּומיֿרגלים צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

הערוה ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ ׁשּיחזיר79ׁשּירחיק, ּפניו.80עד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכּותי מחּצה81אפּלּו אפּלּו ערותן, ּכנגד יקרא לא קטן, אֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֹ

לקרֹות אסּור אֹותּה, רֹואה והּוא הֹואיל - מפסקת זכּוכית ְְְְִִִֶֶֶֶַָָׁשל
יסּתּכל לא לפיכ ערוה. האּׁשה ּגּוף וכל ּפניו. ׁשּיחזיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעד
מגּלה היה ואם אׁשּתֹו. ואפּלּו קֹורא, ּכׁשהּוא האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻּבגּוף

ּכנגּדּה82טפח יקרא לא .83מּגּופּה, ְְְִִֶֶַָָָֹ
.ÊÈאסּור הּוא ּכ אחרים, ערות ּכנגד אסּור ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָּוכׁשם

ערותֹו ּכנגד ׁשּיכּסה84לקרֹות עד ערם, ּכׁשהּוא יקרא ולא ; ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מתניו על ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה ,85ערותֹו. ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָ

קריאתֿ לקרֹות לֹו מּתר - ערם ּגּופֹו ׁשּׁשאר ְְְִִִֶַַַָָָֹֻאףֿעלּֿפי
עקבֹו86ׁשמע יהיה ׁשּלא והּוא יׁשן87; היה ּבערותֹו. נֹוגע ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

והי לּבֹוּבטּליתֹו מּתחת ּבטּליתֹו חֹוצץ - ערם וקֹורא.88ה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
הערוה, את רֹואה ׁשּלּבֹו מּפני ויקרא, צּוארֹו יחץ לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאבל

חגֹורה. ּבלא ׁשּקֹורא ּכמי ְְְְֲִִֵֶָָֹונמצא
.ÁÈאסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

מּתחת ׁשּיכּסה אףֿעלּֿפי טּלית89לקרֹות, ׁשּתהא עד לּבֹו; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
מּמתניו זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא עד ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמפסקת

ּובניֿביתֹו90ּולמּטה בניו אֹו אׁשּתֹו עם יׁשן היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
לפיכ91הּקטּנים מהן. מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, גּופן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּפניו מחזיר ּבהם, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו מּתחת92אףֿעלּֿפי וחֹוצץ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.94וקֹורא93לּבֹו ְִֵ

.ËÈּבן הּזכר ׁשּיהא עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
אחתֿעׂשרה ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתיםֿעׂשרה
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כה:).66) (ברכות רש"י מלשון עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם, חרס כלי לכך,67)שניהם ומיוחדים הואיל
ריח בהם ואין יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא. בית כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו

א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך (שולחן בצידם שמע קריאת לקרות מותר - וכיוצא68)רע רעי של גרף לפניו שהעבירו או
ח).69)בה. (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה בצואה71)דומה.70)עד תמיד מלוכלך שפיו מפני

כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.). (ברכות
י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו או72)מכיוון צואה מקום

רגליים. פ"ה).73)מי סימן חיים אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא שלא בלחש, כד74)שיקרא (ברכות
צחנתו".75) ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב מלשון הרע, לו76)ריח אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות

שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא - שמע בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את בחזקת77)לעזוב הוא בית סתם כי
בשעת78)נקי. אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד אלא רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם שם), (ברכות,

יציאה אלא כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת למחנה מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן), זרימת
גזרו לא אבל לארץ, נפילתם אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ

בספיקא. אפילו להחמיר יש יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה אבל ספיקם; על ולא וודאם על משום79)אלא
מאחריך". ושב דבר ערוות בך ייראה ולא קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים אמות80)שנאמר ד' להרחיק צריך אינו אבל

הערווה את רואה שאינו סומא או בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על אל התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו
לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה, רואה כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע קריאת לקרות מותר -

זמן שכל ÍÏÎÂÏÓכנגדה. ÌÂ˜Ó‰˘ע"ו סימן א; סעיף ע"ט סימן חיים אורח ערוך (שולחן קדוש" מחניך "והיה בו קורא אתה אין
ו). קא81)סעיף - חיים בעלי כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר הואיל לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות

פרשת תמימה" ("תורה שדה" כחייתו ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים העמים אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע
ע"ד). אות מכוסה.82)תצא להיות שדרכו טפח,83)ממקום צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו כה.), (ברכות

לקר ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה כנגדה.אבל כה:).84)ות ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) "עקבו"87)(שם אלא קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא תחתיו. מקופלות ורגליו יושב כשהוא

לברכות). יונה (רבינו נגדו לקרוא מותר אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף בערוותו נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו
לשאר88) רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור. הערווה את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק לא שאם כד:) (שם

תצא פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו): א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר אברים,
ע"ה). עצמו.89)אות ערוות את רואה ליבו יהא (ברכות90)ולא עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן לא שאם

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל בה.92)שהוא להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם שלא93)אבל
עצמו. ערוות את רואה ליבו (שם).94)יהא



mipdkפח zkxae dlitz zekld - oqip e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגדֹולים,95ׁשנה ּכתבנית תבניתם ׁשּיהא והּוא אחד; ויֹום ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
צּמח ּוׂשער נכנּו ׁשּתפסיק96ׁשדים עד יקרא לא ואחרּֿכ ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

צּמח ּוׂשער נכנּו ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ּביניהן. ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹטּלית
ׁשּיהיה עד הפסק, צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן קֹורא -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּתיםֿ ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה ׁשלׁשֿעׂשרה ּבן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזכר

אחד ויֹום ׁשנה .97עׂשרה ְְֵֶֶָָָ
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ּומלּמדין‡. מּקריאתֿׁשמע. ּפטּורים ּוקטּנים ועבדים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָנׁשים
ּולאחריה, לפניה ּומברכין ּבעֹונתּה, לקרֹותּה הּקטּנים ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאת
מצוה לדבר ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצֹות. לחּנכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכדי
ׁשּנׂשא חתן לפיכ ּומּקריאתֿׁשמע. הּמצֹות מּכל ּפטּור -ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ
ׁשאין לפי עליה, ׁשּיבא עד מּקריאתֿׁשמע ּפטּור ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹבתּולה,
עד ׁשהה ואם ּבתּולים. לּה ימצא לא ׁשּמא פנּויה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּדעּתֹו
,ואיל מּמֹוצאיֿׁשּבת לקרֹות חּיב - בעל ולא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹמֹוצאיֿׁשּבת
בעל. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבה גס ולּבֹו דעּתֹו נתקררה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי

.·- ּבמצוה ׁשעֹוסק אףֿעלּֿפי הּבעּולה, את הּנֹוׂשא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאבל
ּכל וכן ּדעּתֹו. ׁשּמבלּבל דבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָחּיב

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּפטּור‚. - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ׁשּיקּברּנּו, עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּקריאתֿׁשמע
ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי - הּמת את מׁשּמר היה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואם
מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּקריאתֿׁשמע.
ונׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום נׁשמט ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוהּׁשני
מּקריאתֿׁשמע. ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

קריאתֿׁשמע,„. לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
והּגיע והֹוציאּו התחילּו ואם ּגדֹול. אדם היה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹזמן
ּבין חּלּופיהן, וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,
ּוׁשאר ּפטּורין. - הּמּטה לאחר ׁשהיּו ּבין הּמּטה, לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיּו

חּיבין. - ּבהן צר לּמּטה ׁשאין ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהמלּוין,
ּבזמן‰. קריאתֿׁשמע, זמן והּגיע ּבהסּפד עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין וקֹוראין, אחד אחד נׁשמטים - לפניהן מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
קריאתֿ קֹורין העם ּכל - לפניהם מּוטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלהסּפד.
עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו לפי ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשמע,

מתֹו. את ְִֵֶֶֹׁשּיקּבר
.Âהעם וכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדים לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהֹולכים
העם יכֹולים אם ּתנחּומים: לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים

- לּׁשּורה ׁשּיּגיעּו קדם אחד ּפסּוק אפּלּו ולגמר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלהתחיל
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו; לא - לאו ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדים ּבניֿאדם לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
ּפטּורין האבלים, ּפני רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּׁשּורה
האבלים את רֹואין ואינן הֹואיל והחיצֹונים, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּקריאתֿׁשמע;

ּבמקֹומן. ּבקריאתֿׁשמע חּיבין -ְְְִִִִַַַָָ
.Êרצה אם קריאתֿׁשמע, מּלקרֹות פטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

דעּתֹו ׁשּתהא והּוא, קֹורא; - לקרֹות עצמֹו על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַלהחמיר
אינֹו - מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹּפנּויה

עליו. ּדעּתֹו ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות ְְְִִֵֶַַַַַָָרּׁשאי
.Áלפניה ּומברכין ּבקריאתֿׁשמע, חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר אףֿעלּֿפי ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
ּב הּנֹוגעין ּכגֹון בּיֹום, ּבֹו וזבהמּטמאתן בנּדה אֹו ׁשרץ ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻ

יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּוביתּֿדינֹו ועזרא בהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבּה
ׁשאר מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו, ּבעלֿקרי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָבדבריֿתֹורה
ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ּתּקנה פׁשטה ולא ׁשּיטּבל. עד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּטמאין
נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ ּבּה, לעמד הּצּבּור ּברב כח ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָֹֹֹהיה
ּבעלי והן קריאתֿׁשמע ולקרֹות ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּכל
עֹומדין אּלא טמאה, מקּבלין ּדבריֿתֹורה ׁשאין לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻקריין,
- יי' נאם ּכאׁש דברי כה 'הלֹוא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱֲֳִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבטהרתן
מקּבלין אינם ּדבריֿתֹורה אף טמאה, מקּבלת אינּה אׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמה

ְָֻטמאה.
קריאתֿׁשמע הלכֹות סליק
הלכותתפילהוברכתכהנים

ְְְְִִִַַ
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יֹום ּבכל ה' את לעבד א) עׂשה. מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹיׁש

יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ב) ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹּבתפּלה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָּובאּור
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את‡. 'ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות
תפּלה, היא זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אלהיכם'. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹיי
היא איֿזֹו חכמים: אמרּו - לבבכם' ּבכל 'ּולעבדֹו ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּתֹורה; מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה. זֹו ׁשּבּלב? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָעבֹודה
זמן לּתפּלה ואין הּתֹורה; מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹואין

הּתֹורה. מן ִַַָָקבּוע
מצות·. ׁשהיא לפי ּבּתפּלה, חּיבין ועבדים נׁשים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָּולפיכ

ׁשּיהא - הּוא ּכ זֹו מצוה חּיּוב אּלא ּגרמא. הּזמן ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעׂשה
הּקדֹוׁשֿ ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתּפּלל מתחּנן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאדם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(שם).95) להם. מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז במקום96)שעד הגדל השער והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב מלשון
הנערות סימני פרטי מבוארים וכן א), משנה ו, (פרק בנידה ומפורש לבן גדלות וסימן לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה

ב). פרק אישות (הלכות תורה" כשאינם97)ב"משנה ואפילו כד.); (ברכות גדולים דידן: בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי
נערות". "סימני הביאו ולא בגופם שמע1)מפותחים קריאת לקרות חייבים הטמאים אם שמע; מקריאת הפטורים הם מי

שבטלה. דינו ובית עזרא תקנת מותר1)וברכותיה, אם התפילות; במניין להוסיף מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם
נדבה. תפילת להתפלל לציבור

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להם, צרי ׁשהּוא צרכיו, ׁשֹואל ואחרּֿכ ְְִֵֶֶַַָָָָָָּברּוֿהּוא,
על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ואחרּֿכ ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

כחֹו. לפי אחד ּכל לֹו, ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; בתחּנה מרּבה - רגיל היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

מנין וכן ׁשּירצה. עת ּובכל יכלּתֹו, ּכפי מדּבר - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׂשפתים
ּבּיֹום, אחת ּפעם מתּפּלל יׁש יכלּתֹו: ּכפי אחד ּכל - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתפּלֹות
נכח מתּפללין יהיּו והּכל הרּבה. ּפעמים מתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹויׁש
מּמׁשה ּתמיד, הּדבר היה וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּמקּדׁש,

עזרא. ועד ְְֵֶַַָרּבנּו
ּבפרס„. נתערבּו הרׁשע, נבּוכדנּצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיון

ואֹותן הּגֹוים, ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֻויון
מערבת ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלּו ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבנים
ּכל לדּבר יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּלׁשֹונֹות
חצי 'ּובניהם ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת, ּבלׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָצרּכֹו
וכלׁשֹון יהּודית לדּבר מּכירים ואינם וגֹו', אׁשּדֹודית' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָמדּבר
לׁשֹונֹו ּתקצר מתּפּלל, מהן אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
ּבלׁשֹון הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשבח להּגיד אֹו חפציו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹלׁשאל
עזרא ׁשראה וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערבּו עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקדׁש,
על ברכֹות ׁשמֹונהֿעׂשרה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּוביתּֿדינֹו
- אחרֹונֹות וׁשלׁש לה', ׁשבח - ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ְֲִֵֶֶַַַַָָהּסדר:
ּכמֹו ׁשהן הּדברים, ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש - ואמצעּיֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹודיה,
ׁשּיהיּו ּכדי ּכּלן, הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש איׁש חפצי לכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבֹות
העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה אֹותן, וילמדּו הּכל ּבפי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹערּוכֹות
זה ענין ּומּפני הּצחה. הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתפּלה

מ והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּכדיּתּקנּו יׂשראל, ּכל ּבפי סּדרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻ
העּלג. ּבפי ערּו ּברכה ּכל ענין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשּיהא

ׁשּתי‰. הּקרּבנֹות: ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן
קרּבן ׁשּיׁש יֹום וכל תמידין; ׁשני ּכנגד - יֹום ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה בֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
הּׁשחר; ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ּכנגד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהיא
ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
ּתפּלת נקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמנחה;

ִַָהּמּוספין.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

ּכל והֹולכין מתעּכלין הערּבים ּבין ׁשל תמיד איברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
'ערב ׁשּנאמר: ּכענין וגֹו'; העלה' 'היא ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּלילה,
ּתפּלת ואין קֹולי'. וּיׁשמע ואהמה אׂשיחה וצהרים ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹובקר

נהגּו ואףֿעלּֿפיֿכן ּומנחה. ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָערבית
ערבית, להתּפּלל מֹוׁשבֹותיהם מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָכל

חֹובה. ּכתפּלת עליהם ְְְֲִִִֵֶַָָוקּבלּוה
.Êלׁשקיעת סמּו מנחה, ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהחּמה,
נעילה, ּתפּלת הּנקראת הּתפּלה היא וזֹו הּתענית; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין לפי ונסּתרה, הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ננעלּו - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכלֹומר

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Á;ּומנחה וׁשחרית ערבית ׁשלׁש: יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָנמצאּו

ּוברא ּובּמֹועדים ׁשלּובּׁשּבתֹות ׁשלׁש ארּבע: - ׁשיֿחדׁשים ְְֲֳִִֵֶַַַַַָָָָ
ארּבע חמׁש: - ּוביֹוםֿהּכּפּורים הּמּוספין; ּותפּלת יֹום, ְְְִִִִֵַַַַַָָָּכל

נעילה. ּותפּלת ְְִִֵַָאּלּו,
.Ëאם עליהם. מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין אּלּו, ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָּתפּלֹות

אֹותן וכל ּבידֹו. הרׁשּות - ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל אדם ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻרצה
ׁשּיחּדׁש צרי לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו - ׁשּיֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּתפּלֹות
ואם הּברכֹות. מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּדבר
נדבה ׁשהיא להֹודיע ּכדי ּדּיֹו, - אחת ּבברכה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּדׁש
אין לעֹולם אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות וׁשלׁש חֹובה. ְְְְֲִֵַָָָָֹולא
ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין מהן פֹוחתין ולא ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיפין

.Èהּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין
ׁשּתים: מּוסף יחיד, אפּלּו יתּפּלל, ולא נדבה. קרּבן ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאין
קרּבן מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.
נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה

ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַָָאּלא

ה'תשע"א ניסן ט"ז רביעי יום
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ּגמליאל‡. רּבן האּפיקֹורֹוסין2ּבימי והיּו3רּבּו ּביׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ליׂשראל וכיון4מצרים הּׁשם. מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשּזֹו הּוא5ׁשראה עמד - ּבניֿאדם צרכי מּכל גדֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּתהי6ּובית אחת ּברכה והתקין מּלפני-ּדינֹו ׁשאלה בּה ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּתפּלה אֹותּה וקבע האּפיקֹורֹוסין, לאּבד ּכדי7הּׁשם , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
- ׁשּבּתפּלה הּברכֹות ּכל נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתהיה

ברכֹות.8ּתׁשעֿעׂשרה ְְְֵֶַָ
ברכֹות·. ּתׁשעֿעׂשרה אדם מתּפּלל יֹום ׁשּבכל ּתפּלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השנה.1) מאורעות וכל טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים מתי (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת
ישראל2) חכמי לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן הוא - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת

הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה החורבן, אחר שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים;3)האחרונים הדפוסים כנוסח
לעצמם: וקראו והדת האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים" "המינים". הראשונים המלהÌÈ�ÈÓ‡Óונוסח קטעו וחז"ל ,

"השמותÌÈ�ÈÓוקראום: :(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

("תשבי", בספרו בחור אליהו רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים', ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין'
ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על נקראים ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך
פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים כמו: מינים, אומרים:

ז). הלכה הרומי.4)ג, השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי הזאת.5)על הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל היא7)חכמי
כח:). (ברכות המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה השתים הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת

תחילתה.8) שם על עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
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להם, צרי ׁשהּוא צרכיו, ׁשֹואל ואחרּֿכ ְְִֵֶֶַַָָָָָָּברּוֿהּוא,
על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ואחרּֿכ ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

כחֹו. לפי אחד ּכל לֹו, ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; בתחּנה מרּבה - רגיל היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

מנין וכן ׁשּירצה. עת ּובכל יכלּתֹו, ּכפי מדּבר - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׂשפתים
ּבּיֹום, אחת ּפעם מתּפּלל יׁש יכלּתֹו: ּכפי אחד ּכל - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתפּלֹות
נכח מתּפללין יהיּו והּכל הרּבה. ּפעמים מתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹויׁש
מּמׁשה ּתמיד, הּדבר היה וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּמקּדׁש,

עזרא. ועד ְְֵֶַַָרּבנּו
ּבפרס„. נתערבּו הרׁשע, נבּוכדנּצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיון

ואֹותן הּגֹוים, ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֻויון
מערבת ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלּו ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבנים
ּכל לדּבר יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּלׁשֹונֹות
חצי 'ּובניהם ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת, ּבלׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָצרּכֹו
וכלׁשֹון יהּודית לדּבר מּכירים ואינם וגֹו', אׁשּדֹודית' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָמדּבר
לׁשֹונֹו ּתקצר מתּפּלל, מהן אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
ּבלׁשֹון הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשבח להּגיד אֹו חפציו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹלׁשאל
עזרא ׁשראה וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערבּו עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקדׁש,
על ברכֹות ׁשמֹונהֿעׂשרה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּוביתּֿדינֹו
- אחרֹונֹות וׁשלׁש לה', ׁשבח - ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ְֲִֵֶֶַַַַָָהּסדר:
ּכמֹו ׁשהן הּדברים, ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש - ואמצעּיֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹודיה,
ׁשּיהיּו ּכדי ּכּלן, הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש איׁש חפצי לכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבֹות
העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה אֹותן, וילמדּו הּכל ּבפי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹערּוכֹות
זה ענין ּומּפני הּצחה. הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתפּלה

מ והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּכדיּתּקנּו יׂשראל, ּכל ּבפי סּדרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻ
העּלג. ּבפי ערּו ּברכה ּכל ענין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשּיהא

ׁשּתי‰. הּקרּבנֹות: ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן
קרּבן ׁשּיׁש יֹום וכל תמידין; ׁשני ּכנגד - יֹום ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה בֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
הּׁשחר; ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ּכנגד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהיא
ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
ּתפּלת נקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמנחה;

ִַָהּמּוספין.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

ּכל והֹולכין מתעּכלין הערּבים ּבין ׁשל תמיד איברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
'ערב ׁשּנאמר: ּכענין וגֹו'; העלה' 'היא ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּלילה,
ּתפּלת ואין קֹולי'. וּיׁשמע ואהמה אׂשיחה וצהרים ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹובקר

נהגּו ואףֿעלּֿפיֿכן ּומנחה. ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָערבית
ערבית, להתּפּלל מֹוׁשבֹותיהם מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָכל

חֹובה. ּכתפּלת עליהם ְְְֲִִִֵֶַָָוקּבלּוה
.Êלׁשקיעת סמּו מנחה, ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהחּמה,
נעילה, ּתפּלת הּנקראת הּתפּלה היא וזֹו הּתענית; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין לפי ונסּתרה, הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ננעלּו - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכלֹומר

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Á;ּומנחה וׁשחרית ערבית ׁשלׁש: יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָנמצאּו

ּוברא ּובּמֹועדים ׁשלּובּׁשּבתֹות ׁשלׁש ארּבע: - ׁשיֿחדׁשים ְְֲֳִִֵֶַַַַַָָָָ
ארּבע חמׁש: - ּוביֹוםֿהּכּפּורים הּמּוספין; ּותפּלת יֹום, ְְְִִִִֵַַַַַָָָּכל

נעילה. ּותפּלת ְְִִֵַָאּלּו,
.Ëאם עליהם. מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין אּלּו, ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָּתפּלֹות

אֹותן וכל ּבידֹו. הרׁשּות - ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל אדם ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻרצה
ׁשּיחּדׁש צרי לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו - ׁשּיֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּתפּלֹות
ואם הּברכֹות. מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּדבר
נדבה ׁשהיא להֹודיע ּכדי ּדּיֹו, - אחת ּבברכה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּדׁש
אין לעֹולם אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות וׁשלׁש חֹובה. ְְְְֲִֵַָָָָֹולא
ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין מהן פֹוחתין ולא ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמֹוסיפין

.Èהּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין
ׁשּתים: מּוסף יחיד, אפּלּו יתּפּלל, ולא נדבה. קרּבן ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאין
קרּבן מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.
נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה

ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַָָאּלא

ה'תשע"א ניסן ט"ז רביעי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּגמליאל‡. רּבן האּפיקֹורֹוסין2ּבימי והיּו3רּבּו ּביׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ליׂשראל וכיון4מצרים הּׁשם. מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשּזֹו הּוא5ׁשראה עמד - ּבניֿאדם צרכי מּכל גדֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּתהי6ּובית אחת ּברכה והתקין מּלפני-ּדינֹו ׁשאלה בּה ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּתפּלה אֹותּה וקבע האּפיקֹורֹוסין, לאּבד ּכדי7הּׁשם , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
- ׁשּבּתפּלה הּברכֹות ּכל נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתהיה

ברכֹות.8ּתׁשעֿעׂשרה ְְְֵֶַָ
ברכֹות·. ּתׁשעֿעׂשרה אדם מתּפּלל יֹום ׁשּבכל ּתפּלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל
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השנה.1) מאורעות וכל טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים מתי (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת
ישראל2) חכמי לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן הוא - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת

הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה החורבן, אחר שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים;3)האחרונים הדפוסים כנוסח
לעצמם: וקראו והדת האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים" "המינים". הראשונים המלהÌÈ�ÈÓ‡Óונוסח קטעו וחז"ל ,

"השמותÌÈ�ÈÓוקראום: :(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

("תשבי", בספרו בחור אליהו רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים', ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין'
ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על נקראים ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך
פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים כמו: מינים, אומרים:

ז). הלכה הרומי.4)ג, השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי הזאת.5)על הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל היא7)חכמי
כח:). (ברכות המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה השתים הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת

תחילתה.8) שם על עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו



mipdkצ zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אמּורים ּדברים ּבּמה הּסדר. על דעּתֹו9אּלּו ּכׁשּמצא ? ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודחּוק10מכּונת טרּוד היה אם אבל לקרֹות. ּתמהר ,11ּולׁשֹונֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

ּוברכה ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש יתּפּלל - מהתּפּלל לׁשֹונֹו ׁשּקצרה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו
האמצעּיֹות ּכל מעין ידי12אחת ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

.13חֹובתֹו ָ
יי‚. "הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוזֹוהי

ּדרכי את לדעת ליראת14אלהינּו לבבנּו את ּומֹול ,15, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּגאּולים16לסלח להיֹות לנּו היה מּמכאֹוב17. רחקנּו ,18, ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ
ּבנאֹות19ודּׁשננּו מארּבע20וׁשּכננּו ּונפּוצים ,ּתקּבץ,21ארצ ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

יּׁשפטּו22והּתֹועים 23ּבדעּתיד ּתניף הרׁשעים ועל ,24, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
היכל ּובתּקּון עיר ּבבנין צּדיקים קרן25ויׂשמחּו ּובצמיחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

נר ּובעריכת עבּד אּתה26לדוד נקרא טרם .מׁשיח יׁשי לבן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
עֹוד אענה, ואני יקראּו טרם 'והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָתענה,
ּפֹודה עת, ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי אׁשמע'. ואני מדּברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהם

צּוקה מּכל ּתפּלה".27ּומּציל ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו . ְְִִִֵַַַָָָָָָ
אמּורים„. ּדברים ּבימֹות28ּבּמה אבל החּמה; ּבימֹות ? ְֲֲִִִִֶַַַָָָ

ׁשאלה לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו 29הּגׁשמים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים אינֹו30ּבברּכת טֹובים וימים ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

הבּדלה לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', ּב'חֹונן31מתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ַַָהּדעת'.

טֹובים‰. ּובימים ּבכל32ּובׁשּבתֹות ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ּותפּלה ׁשלׁש33ּתפּלה : ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶַָָָָראׁשֹונֹות,

הּׁשּבת',34הּיֹום 'מקּדׁש אמצעית ּבברכה חֹותמין ּבּׁשּבתֹות . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
והּזמּנים' יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה חֹותם היה35ּוברגלים ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמים - ויֹוםֿטֹוב 36ׁשּבת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.

הּזּכרֹון' ויֹום יׂשראל ּבּה:37מקּדׁש חֹותם ׁשּבת, היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

.Âאמּורים ּדברים ּומנחה,38ּבּמה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת ? ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָ
ּברכֹות: ּתׁשע מתּפּלל ראׁשֿהּׁשנה ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות, ְְֲִֶַָָָָׁשלׁש

מלכּיֹות ענינּה האמצעּיֹות, מן ראׁשֹונה ׁשנּיה39אמצעּיֹות. ; ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
זכרֹונֹות ׁשֹופרֹות40- - ׁשליׁשית מהן41; אחת ּבכל וחֹותם . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

.42מענינּה ְִֵָָ
.Êמחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל ׁשבע43ּביֹוםֿהּכּפּורים ּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מעין44ּברכֹות ואמצעּיֹות אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' מהן: אחת ּבכל וחֹותם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּיֹום;

הּכּפּורים' ויֹום חֹותם45יׂשראל - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' מהן: ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכל

הּכּפּורים'. ְִִַויֹום
.Á,וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה
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שהן.9) כמו כולן אותן אדם ולכוון.10)שיתפלל להתרכז יכול והוא צלולה לכוון.11)שהיא יכול ואינו קצרה שרוחו
האמצעיות.12) הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן הכוללת כלומר: בתכנה, להן דומה כט.).13)שהיא מכוונת14)(ברכות

דעת". לאדם חונן "אתה ברכת לתורתך".15)כנגד אבינו "השיבנו לנו".16)כנגד "סלח ישראל".17)כנגד "גואל ברכת כנגד
"רפאנו".18) ה).19)כנגד כג, (תהילים ראשי בשמן דישנת כנגד20)מלשון: ב), כג, (שם ירביצני דשא בנאות כמו: נווה, לשון

עלינו". "ברך לחרותינו".21)ברכת גדול בשופר "תקע כנגד הארץ, ידי22)כנפות על ונשפטים הגויים בין התועים ישראל הם
כתורתך. לא אשר במשפטים כנגד23)מלכיהם והיא ק"י), סימן יוסף" ("בית התורה משפטי שהם דעתך, על שיישפטו רצון יהי
כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת24)ברכת כנגד והוא יג). ב, (זכריה עליהם ידי את מניף הנני מלשון: כרשעתם, לייסרם

תקווה". תהי אל עירך".25)"ולמלשינים ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: לדוד26)כנגד קרן אצמיח שם הכתוב: כלשון
הרד"ק פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי המלכות, סמל - ונר והחוזק; השילטון סמל - קרן יז), קלב, (תהילים למשיחי נר ערכתי

דוד". צמח "את כנגד והיא שם), קולנו".27)(תהילים "שמע "הביננו".28)כנגד בתפילת תפילה חובת ידי היא29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על עלינו".30)הבקשה "ברך ברכת ה'31)היא בהבדלת המדברת חוננתנו", "אתה תפילת היא

מפני אפשר, שאי כט.) (ברכות חז"ל אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה" את אלה: שתי את ולכלול וכו'. לחול קודש בין
ויטעה. זו הכללה ידי על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק בשעת רק שמתפללים רגילה בלתי תפילה תחינה32)שהיא ימי שאינם

הם. ושמחה מנוחה ימי באשר ח).33)ובקשה, הלכה א, (פרק לעיל היום.34)כמבואר ונקראים:35)מעניין המועדים, הם
הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג האביב; בזמן - הפסח חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה המועדים שכל מפני - זמנים
ישראל: של בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני - זמנים לשל ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף בחיי, (רבינו האסיף בזמן -

כתוב ט) משנה ב, פרק השנה (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין מועדותשבית לי "אין - ו') (חסר אתם תקראו אשר ה' מועדי אלה :
י): הלכה ב, פרק החודש קידוש (הלכות רבינו לשון וזה (ברטנורא). הכתוב תלה דין בית ובקריאת תקראו, אּתם אשר אלו" ֶַאלא

עליהם". לסמוך ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי להם; אלא מסור הדבר לקדושת36)"שאין השבת קדושת כאן ומקדימין
בראשית ימי מששת מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני - Ï‡¯˘Èישראל Ï˘ Ì˙˘Â„˜· ‰ÈÈÂÏ˙ ‰��È‡Âידי על יקדשוה שהם ,

יז.). (ביצה דין בית לפני37)קביעות זיכרוננו שיעלה מתפללים אנו הזה ביום כי ה), הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
טז.). השנה (ראש לטובה בלבד.38)הקדושֿברוךֿהוא ברכות שבע השנה בראש עולם39)שמתפללים תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו עולם באי שכל שדי: לפניו.40)במלכות טוב בזיכרון לחירותינו.41)שניזכר גדול בשופר שיתקע
והעברת כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי..., בחודש לזה: וסמוך כב), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני כתוב: זאת, דרשו וממקראות
שופרות אלו: - תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות; אלו: - אלוקיכם" ה' "אני ט), כה, (שם תרועה שופר

ח). הלכה ג, פרק השנה ראש ירושלמי לב, השנה זיכרונות42)(ראש חתימת וכו'; הארץ כל על מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
השנה,). כל תפילות ("סדר לקמן ראה תרועה. שומע ה' אתה ברוך - שופרות חתימת הברית; זוכר ה' אתה ברוך תפילת43)- והן

ונעילה. מנחה מוסף, שחרית, כיפורים, יום בליל פז:).44)ערבית ו).45)(יומא הלכה י"ט, (פרק סופרים מסכת

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמּוספים ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן והם ראׁשֿהּׁשנה; ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע

עצמן אֹותן46הּברכֹות מתּפללין ואין יֹותר. ולא פחֹות לא , ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹ
נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן .47אּלא ְִֵֵֶֶַַָ

.Ëיי' ראׁשֹונה: לברכה קדם ּפֹותח מהּתפּלֹות ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבכל
'ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ּבסֹוף48ׂשפתי חֹותם ּוכׁשהּוא . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

לרצֹון 'יהיּו אֹומר: צֹועד49הּתפּלה ואחרּֿכ וגֹו', פי' אמרי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
.50לאחֹוריו ֲַָ

.Èׁשחרית ערבית, מתּפּלל ּובחּלֹוֿׁשלֿמֹועד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבראׁשיֿחדׁשים
ואֹומר הּימים, ּכׁשאר ברכֹות ּתׁשעֿעׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומנחה,

ּבמּוסף,51ּב'עבֹודה' ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו ואלהי 'אלהינּו : ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּמּוסף ּתפּלת מתּפּלל ׁשּמתּפּלל52ּבחּלֹוֿׁשלֿמֹועד, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשלׁש ּברכֹות: ׁשבע מתּפּלל ּובראׁשיֿחדׁשים ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָּביֹוםֿטֹוב.
מעין ואמצעית אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁש53ֿראׁשֹונֹות, קרּבן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

חדׁשים' וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבה וחֹותם .54חדׁש, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
.‡Èׁשחל ראׁשֿחדׁש וכן ּבחּלֹוֿׁשלֿמֹועד, ׁשחלה ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּבת

ּברכֹות ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלהיֹות
ּבמּוסף ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּכׁשאר

אמצעית ּבברכה ּומׁשלים55מתחיל ׁשּבת, ּבענין56ּבענין ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבּה וחֹותם ּברכה, ּבאמצע הּיֹום קדּׁשת ואֹומר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּבת,
חדׁשים' וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ,57ּבראׁשיֿחדׁשים: ְְְְְֳֳִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּביֹוםֿטֹוב חֹותם ׁשהּוא ּכמֹו ּבּה, חֹותם ְְְֵֵֵֶֶָֻּובחּלֹוֿׁשלֿמֹועד
ּבׁשּבת. להיֹות ְְִֶַָָׁשחל

.·Èּבברכה מתּפּלל ּבׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָויֹוםֿטֹוב
"וּתֹודיענּו ּבּלילה: לעׂשֹות58רביעית וּתלּמדנּו צדק מׁשּפטי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מֹועד ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו יי וּתּתןֿלנּו .רצֹונ 59חּקי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
הרגל הבּדלּת60וחגיגת טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּבין .61, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ

הקּדׁשּת הּמעׂשה ימי מּׁשׁשת הּׁשביעי יֹום (והבּדלּת62ואת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבקדּׁשת יׂשראל עּמ את אלהינּו63והקּדׁשּת יי וּתּתןֿלנּו .( ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּובמֹוצאיֿ וכּו'". לׂשׂשֹון ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָמֹועדים
ּב'אּתה מבּדיל הּׁשנה ּכל ׁשל ּובמֹוצאיֿיֹוםֿטֹוב ְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבת

הּכֹוס64חֹונן' על מבּדיל ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ,65. ְִִֵֶַַַַַ
.‚È'הּנּסים 'על ּב'הֹודאה': מֹוסיפין ּובפּורים .66ּבחנּכה ְְֲִִִִִַַַָָָֻ

ּבמּוסף, הּנּסים' 'על מזּכיר - ּבחנּכה להיֹות ׁשחלה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּבת
ּתפּלֹות ּבׁשאר ׁשּמזּכיר .67ּכמֹו ְְְְִִִֶַָ

.„Èׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענית, ּב'ׁשֹומע68ּבימי מֹוסיף , ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבפני69ּתפּלה' ּברכה אֹומרּה ּוׁשליחֿצּבּור וכּו'. 'עננּו' : ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

צרה ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין 70עצמּה ְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
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בחודש46) תרועה שופר והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות" לתקיעה השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר שהרי השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא הכיפורים ביום לחודש בעשור השביעי
מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה הוי השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה כל לך: לומר - השביעי

ה). הלכה ג, פרק השנה ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף - ושופרות ישראל47)זיכרונות שבטי כשכל - והוא
שנאמר: היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט וחצי גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ, יושבים

בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏראה מקצתם. שגלו בזמן ולא עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו י), כה, (ויקרא
ח). הלכה י, פרק ויובל שמיטה הלכות תורה, ואתנה".48)(משנה זבח תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים

שידבר, מה להורותו פיו עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר קרבן שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת
דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו, שיכפרו וקרבנות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר לפניו לרצון תעלה שתפילתו כדי
שמונה לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע ממנו לבקש אלה

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה נידון הוא הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון שדוד49)עשרה, ומתוך טו), יט, (תהילים
בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים שני כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו

שם). (ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו תיקנוהו - נחשבים נג:).50)לאחד (יומא פסיעות שלוש
רצה.51) כד.).52)בברכת (שבת המועד בחול שהקריבו מוסף קרבן מט.).54)מעניין.53)כנגד בשבת55)(ברכות כגון,

השביעי". ביום מלאכתך כילית יצרת... "אתה שמתחיל: הברכה56)ראשֿחודש, בסוף שאומר אלא שבת, בשל חותם שהוא לא
הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני הברכה בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו כגון שבת של עניין איזה

הכסףֿמשנה). וכפירוש יז., מט.).57)(ביצה לג:).58)(ברכות בכסות59)(ברכות לכבדו ומצוה מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא החג.60)נקייה בימי חגיגה שלמי הקרבת אפייה61)היא כגון: נפש", "אוכל צרכי מלאכת מותרת טוב שביום

נפש". "אוכל מלאכת ואף אסורה, מלאכה כל ובשבת כ,62)ובישול, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה' ברך כן על ככתוב:
של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים הרא"ש ולדעת יא).

האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש שהכהנים63)סוכות.
ובתוספות קד. (פסחים לשבט שבט קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל. מובדלים והלויים מהלויים, מובדלים

קבעוה64)שם). - לטהור טמא ובין לחול קודש בין להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני י"ח. שבתפילת
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק (ברכות בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן היא חכמה, בברכת

בידם65) היה ולא היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת לאמרה הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
(ירושלמי, אחריה אמן ויענו שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס, על גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות

כד.).66)שם). מחוייבים67)(שבת זאת בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא לחנוכה, מוסף שאין פי על אף
(שם). היום תפילות שאר מכל לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של וכדומה.68)להזכיר חלום תענית להתענות עליו שקיבל

ציבור69) לשליח כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד ואין תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת היא
יג:). ב).70)(תענית הלכה ב, פרק (תענית ירושלמי



צי mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמּוספים ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן והם ראׁשֿהּׁשנה; ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע

עצמן אֹותן46הּברכֹות מתּפללין ואין יֹותר. ולא פחֹות לא , ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹ
נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן .47אּלא ְִֵֵֶֶַַָ

.Ëיי' ראׁשֹונה: לברכה קדם ּפֹותח מהּתפּלֹות ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבכל
'ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ּבסֹוף48ׂשפתי חֹותם ּוכׁשהּוא . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

לרצֹון 'יהיּו אֹומר: צֹועד49הּתפּלה ואחרּֿכ וגֹו', פי' אמרי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
.50לאחֹוריו ֲַָ

.Èׁשחרית ערבית, מתּפּלל ּובחּלֹוֿׁשלֿמֹועד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבראׁשיֿחדׁשים
ואֹומר הּימים, ּכׁשאר ברכֹות ּתׁשעֿעׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומנחה,

ּבמּוסף,51ּב'עבֹודה' ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו ואלהי 'אלהינּו : ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּמּוסף ּתפּלת מתּפּלל ׁשּמתּפּלל52ּבחּלֹוֿׁשלֿמֹועד, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשלׁש ּברכֹות: ׁשבע מתּפּלל ּובראׁשיֿחדׁשים ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָּביֹוםֿטֹוב.
מעין ואמצעית אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁש53ֿראׁשֹונֹות, קרּבן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

חדׁשים' וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבה וחֹותם .54חדׁש, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
.‡Èׁשחל ראׁשֿחדׁש וכן ּבחּלֹוֿׁשלֿמֹועד, ׁשחלה ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּבת

ּברכֹות ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלהיֹות
ּבמּוסף ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּכׁשאר

אמצעית ּבברכה ּומׁשלים55מתחיל ׁשּבת, ּבענין56ּבענין ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבּה וחֹותם ּברכה, ּבאמצע הּיֹום קדּׁשת ואֹומר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּבת,
חדׁשים' וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ,57ּבראׁשיֿחדׁשים: ְְְְְֳֳִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּביֹוםֿטֹוב חֹותם ׁשהּוא ּכמֹו ּבּה, חֹותם ְְְֵֵֵֶֶָֻּובחּלֹוֿׁשלֿמֹועד
ּבׁשּבת. להיֹות ְְִֶַָָׁשחל

.·Èּבברכה מתּפּלל ּבׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָויֹוםֿטֹוב
"וּתֹודיענּו ּבּלילה: לעׂשֹות58רביעית וּתלּמדנּו צדק מׁשּפטי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מֹועד ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו יי וּתּתןֿלנּו .רצֹונ 59חּקי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
הרגל הבּדלּת60וחגיגת טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּבין .61, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ

הקּדׁשּת הּמעׂשה ימי מּׁשׁשת הּׁשביעי יֹום (והבּדלּת62ואת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבקדּׁשת יׂשראל עּמ את אלהינּו63והקּדׁשּת יי וּתּתןֿלנּו .( ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּובמֹוצאיֿ וכּו'". לׂשׂשֹון ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָמֹועדים
ּב'אּתה מבּדיל הּׁשנה ּכל ׁשל ּובמֹוצאיֿיֹוםֿטֹוב ְְְִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבת

הּכֹוס64חֹונן' על מבּדיל ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ,65. ְִִֵֶַַַַַ
.‚È'הּנּסים 'על ּב'הֹודאה': מֹוסיפין ּובפּורים .66ּבחנּכה ְְֲִִִִִַַַָָָֻ

ּבמּוסף, הּנּסים' 'על מזּכיר - ּבחנּכה להיֹות ׁשחלה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּבת
ּתפּלֹות ּבׁשאר ׁשּמזּכיר .67ּכמֹו ְְְְִִִֶַָ

.„Èׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענית, ּב'ׁשֹומע68ּבימי מֹוסיף , ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבפני69ּתפּלה' ּברכה אֹומרּה ּוׁשליחֿצּבּור וכּו'. 'עננּו' : ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

צרה ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין 70עצמּה ְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
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בחודש46) תרועה שופר והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות" לתקיעה השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר שהרי השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא הכיפורים ביום לחודש בעשור השביעי
מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה הוי השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה כל לך: לומר - השביעי

ה). הלכה ג, פרק השנה ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף - ושופרות ישראל47)זיכרונות שבטי כשכל - והוא
שנאמר: היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט וחצי גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ, יושבים

בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏראה מקצתם. שגלו בזמן ולא עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו י), כה, (ויקרא
ח). הלכה י, פרק ויובל שמיטה הלכות תורה, ואתנה".48)(משנה זבח תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים

שידבר, מה להורותו פיו עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר קרבן שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת
דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו, שיכפרו וקרבנות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר לפניו לרצון תעלה שתפילתו כדי
שמונה לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע ממנו לבקש אלה

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה נידון הוא הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון שדוד49)עשרה, ומתוך טו), יט, (תהילים
בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים שני כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו

שם). (ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו תיקנוהו - נחשבים נג:).50)לאחד (יומא פסיעות שלוש
רצה.51) כד.).52)בברכת (שבת המועד בחול שהקריבו מוסף קרבן מט.).54)מעניין.53)כנגד בשבת55)(ברכות כגון,

השביעי". ביום מלאכתך כילית יצרת... "אתה שמתחיל: הברכה56)ראשֿחודש, בסוף שאומר אלא שבת, בשל חותם שהוא לא
הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני הברכה בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו כגון שבת של עניין איזה

הכסףֿמשנה). וכפירוש יז., מט.).57)(ביצה לג:).58)(ברכות בכסות59)(ברכות לכבדו ומצוה מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא החג.60)נקייה בימי חגיגה שלמי הקרבת אפייה61)היא כגון: נפש", "אוכל צרכי מלאכת מותרת טוב שביום

נפש". "אוכל מלאכת ואף אסורה, מלאכה כל ובשבת כ,62)ובישול, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה' ברך כן על ככתוב:
של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים הרא"ש ולדעת יא).

האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש שהכהנים63)סוכות.
ובתוספות קד. (פסחים לשבט שבט קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל. מובדלים והלויים מהלויים, מובדלים

קבעוה64)שם). - לטהור טמא ובין לחול קודש בין להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני י"ח. שבתפילת
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק (ברכות בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן היא חכמה, בברכת

בידם65) היה ולא היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת לאמרה הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
(ירושלמי, אחריה אמן ויענו שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס, על גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות

כד.).66)שם). מחוייבים67)(שבת זאת בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא לחנוכה, מוסף שאין פי על אף
(שם). היום תפילות שאר מכל לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של וכדומה.68)להזכיר חלום תענית להתענות עליו שקיבל

ציבור69) לשליח כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד ואין תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת היא
יג:). ב).70)(תענית הלכה ב, פרק (תענית ירושלמי



mipdkצב zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ(ּומֹוׁשיע)';
'רחם ירּוׁשלים': ּב'בֹונה ועל71מֹוסיפין עלינּו אלהינּו יי ְְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

וכּו'. האבלה' העיר ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
.ÂËׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים ימֹות הּגׁשם',72ּכל 'מֹוריד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

החּמה הּטל'73ּובימֹות 'מֹוריד 'מֹוריד74- אֹומר מאימתי . ִִִֵֵֵַַַַָָָ
חג ׁשל האחרֹון יֹוםֿטֹוב ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ,75הּגׁשם'? ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּפסח ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ׁשל ׁשחרית ּתפּלת ,76עד ְֲִִִֶֶֶַַַַָ

אֹומר ּפסח ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת
הּטל' .77'מֹוריד ִַָ

.ÊËהּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון ימים ּבברּכת78מּׁשבעה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
הּגׁשם79ׁשנים ׁשּמזּכיר זמן ּכל אמּורים?80, ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשנער אבל ּובּמקֹומֹות81ּבארץֿיׂשראל; ּובמצרים ּובסּוריא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

וה לאּלּו ּביֹוםהּסמּוכֹות הּגׁשמים את ׁשֹואלין להן, ּדֹומין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
ּתׁשרי ּתקּופת אחר .82ׁשּׁשים ְְִִִֵַַַ

.ÊÈאּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים

ּתפּלה'83להן ׁשני84ּב'ׁשֹומע יֹוםֿטֹוב עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון85ימים יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר , ְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשמיניֿעצרת הּגׁשמים.86ׁשל ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
.ÁÈ,'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל

ּומׁשּפט'; צדקה אֹוהב מל' - עׁשּתיֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּובברּכת
יֹוםֿהּכּפּורים מֹוצאי עד ׁשּמראׁשֿהּׁשנה הּימים ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּובעׂשרת

הּמל' ּבּׁשליׁשית 'הּמל87חֹותם - ּובעׁשּתיֿעׂשרה הּקדֹוׁש', ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
.88הּמׁשּפט' ְִַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והריטב"א71) "ובשבת"). המתחיל: דיבור ברש"י מח: (ברכות ראה הך. והיינו "נחם", שלפנינו התפילה ובנוסח (שם), ירושלמי
לאומרה צריך הירושלמי, פי על אותה אומרים המאורע דמשום כיוון "דעתי, כותב: תקנ"ז) סימן חיים אורח יוסף" ב"בית (הובא
'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל שמתו כ'מי שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית ערבית היום: תפילות בכל

למי שדומה 'נחם', אומרים: הרא"ש˘�˜·¯ולמנחה תמה וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב בט' זו תפילה לומר נוהגים ואנו מתו".
תפילות בכל ויבוא" "יעלה שמזכירים כשם באב, תשעה של התפילות בכל אותה מזכירים אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק (תענית
לחשיכה סמוך שבתשיעי כט.): (תענית בברייתא ששנינו מה פי על המנהג מצדיק ז"ל קארו יוסף ורבינו ממוסף)? (חוץ חודש ראש
(בית תנחומיה על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה מזכירין שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים הציתו

תקנ"ז). סימן חיים אורח כתחיית72)יוסף שקולים שהגשמים ומתוך המתים". "תחיית ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין (שאם בהם.73)המתים צורך ואין ישראל בארץ יורדים גשמים שאין

שאלמלא74) - להיעצר מטבעו שאין ומפני ד.). (תענית החמה בימות בין הגשמים בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל
י (פרק לקמן וראה להיעצר. העלול לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף להזכיר חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא

ח). להזכירו75)הלכה היה הראוי ומן הגשמים, על בו שנידונים פי על אף - הסוכות חג ימי בכל אבל העצרת. שמיני הוא
הפסח חג של הראשון יום של המוספים מתפילת הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
ז"ל וחכמינו בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי החג, בימי קללה סימן שהוא מפני הגשם, את בהם מזכירין אין זאת בכל -

אי מלפני, צא כלומר: כט.), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו כוס למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל ְָמשלּו:
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני אלא אינה הגשמים הזכרת זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אין76)אפשי והלאה שמאז

ב.). (תענית קללה סימן אלא בטל",77)הגשמים המועדות כל שיצאו "כדי ב): הלכה א, פרק (תענית בירושלמי מפורש והטעם
מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא פסח של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן הוא שהטל מפני כלומר:

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא עצרת שמיני "ותן78)של הבקשה: והיא ברכה, גשמי שיוריד לה' מתפללים
משנה א, (פרק ובתענית ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי דרך גשמים, גבורות להזכיר רק מתחילים עצרת ובשמיני ומטר"; טל
הרגל עולי מפני במרחשון, ז' לפני הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת", לנהר שבישראל אחרון שיגיע "כדי אמרו: ג)
הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם, לשוב הספיקו לא שעוד

הקודש. עיר מירושלים ביותר הרחוק המקום שהוא פרת לנהר עד לשוב מתוך79)כולם עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות
פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, לעיל.80)שהגשמים כאמור הפסח, חג של הראשון יום עד שנער:81)היינו: "בארץ בבל, היא

דבבל". "בארעא אונקלוס: מתרגם יב) יא, מהר82)(בראשית כך כל צריכים ואינם נמוכים האלה שהמקומות מתוך י.), (תענית
ורביע יום שס"ה שהיא החמה שנת תשרי. לתקופת השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים את שואלים לפיכך - למטר
לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי תקופת תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע מתחלקת שעות, שש שהוא יום

ב). הלכה ט, פרק החודש קידוש הלכות נו.; (עירובין וחצי שעות ושבע יום, ואחד תשעים כמנהג83)אלא במרחשוון בז' ולא
במרחשוון, המקום זה אנשי ישאלו ואיך ומאבדים; ממיתים אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים "שהרי - ישראל ארץ

ג). משנה א, פרק תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן זה תפילה"84)הלא ב"שומע צרכיו את השואל יחיד ככל
אין - תמוז בתקופת העולם לרוב מזיק והמטר הואיל השנים", ב"ברכת אותה שואלים ולא ח.). זרה (עבודה הברכה חתימת לפני

יד:). (תענית תפילה" ב"שומע אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים נידונים הם ולכן ציבור, שאילת זמן המקומות85)זה
שני טוב יום עושים היו שם אליהם, מגיעים היו לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי דין בית ששלוחי לארץ, שבחוץ

החודש בקביעות שבקיאים כיום ואפילו גלויות. של שני טוב יום והוא: הספק, מפני מנהגםימים משנים אינם ידוע, חשבון פי על
ד:). (ביצה אבותיהם גם86)ממנהג פוסק אינו שוב המוסף בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני. ספק שביעי ספק שהוא

ה.). (תענית הוא שביעי שמא לחוש שיש פי על אף ובערבית, מלכותו87)במנחה מראה הוא אלו שבימים לפי יב:) (ברכות
העולם. את שפירושה:88)לשפוט ומשפט", צדקה אוהב "מלך של החתימה למובן דומה זה ואין העולם; את שופט שהוא

הברית" "ארון כמו שהוא יד) ג, (יהושע הברית ארון נושאי וכן המשפט: המלך ובמשפט. בצדק יתנהגו שברואיו אוהב שהוא

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת להֹוסיף ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָיׁש
אב כמֹו 'מי - ּובּׁשנּיה וכּו', לחּיים' 'זכרנּו ְְְְִִִִֵַַַָָָָראׁשֹונה:
ּומֹוסיפין וכּו', 'רחמי 'זכר - ּובהֹודאה וכּו', ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹהרחמים'

חּיים' 'ּבספר אחרֹונה ׁשּנהגּו89ּבברכה מקֹומֹות יׁש וכן וכו'. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
מנהג הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל כֹו' ּובכן ...ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹּפחּד
וכו'. 'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית, להֹוסיף הּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָּפׁשּוט

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

החּמה.‡. הנץ עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתפּלת
עבר ואם הּיֹום. ׁשליׁשית ׁשהיא רביעית ׁשעה סֹוף עד ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּוזמּנה
חֹובת ידי יצא הּיֹום חצֹות עד ארּבע אחר והתּפּלל טעה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָאֹו
ׁשּכׁשם ּבזמּנה. ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתפּלה
להתּפּלל מּדבריהם מצוה ּכ הּתֹורה מן מצוה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתפּלה

ּונביאים. חכמים לנּו ׁשּתּקנּו ּכמֹו ּבזמּנה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָאֹותּה
הערּבים·. ּבין ׁשל ּתמיד ּכנגד הּמנחה ׁשּתפּלת אמרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכבר

ׁשעֹות ּבתׁשע יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתּקנּו
הּנקראת והיא ּומחצה. ׁשעֹות מּתׁשע זמּנה ּתּקנּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה
ׁשּבת ּבערב להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'מנחה
אמרּו ּומחצה ׁשעֹות ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָהיּו
זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא. ּומחצה ׁשעֹות ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּמתּפּלל

גדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה. זמן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהּגיע
והאחת‚. ּוקטּנה ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין הּגאֹונים מקצת והֹורּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָרׁשּות.
ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן. הּדין וכן הּגדֹולה. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
קטּנה יתּפּלל לא חֹובה הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹתדיר

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד„. ּומחצה ׁשעֹות מׁשׁש גדֹולה מנחה ׁשזמן למדּת ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה ׁשעֹות מּתׁשע קטּנה מנחה ּוזמן ּומחצה. ׁשעֹות ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשע
ׁשעה הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר אֹותּהעד להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

החּמה. ׁשּתׁשקע ְִֶַַַַָעד
ׁשעֹות‰. ׁשבע עד הּׁשחר ּתפּלת אחר זמּנּה הּמּוספין ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָָּתפּלת

ׁשּפׁשע אףֿעלּֿפי ׁשעֹות ׁשבע אחר אֹותה והּמתּפּלל ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּיֹום.
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו. ידי ְְְִֵֵֶַַָָָָָיצא

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי הערב, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
ּותפּלת הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיבעטלה עד הּלילה מּתחּלת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָזמּנּה
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - זמּנּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָנעילה

.Êוחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

להתּפּלל ויׁשֿלֹו יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּדחק
ׁשּתׁשקע קדם ּבערבֿׁשּבת, ליליֿׁשּבת ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת, מֹוצאיֿׁשּבת ׁשל ערבית יתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבזמּנּה ְְְִִִֵַַַַַַָָקריאתֿׁשמע
.Áאין ּבמזיד, - התּפּלל ולא ּתפּלה זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

- טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם. ואינֹו תּקנה, ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָלֹו
ּומקּדים לּה; הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה אֹותּה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשּלם

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה ׁשּבזמּנּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּתפּלה
.Ë- הּיֹום חצי ועבר ׁשחרית, התּפּלל ולא טעה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּכיצד?

- והּׁשנּיה מנחה, ּתפּלת - ראׁשֹונה ׁשּתים: מנחה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָיתּפּלל
ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
- ּוׁשנּיה ערבית, - ראׁשֹונה ׁשּתים: ערבית יתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהחּמה
עּמּוד ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
והּׁשנּיה ׁשחרית, - ראׁשֹונה ׁשּתים: ׁשחרית מתּפּלל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָהּׁשחר,

ערבית. ּתׁשלּומי -ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה תפּלה ולא זֹו תפּלה לא התּפּלל, ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל, ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
- ראׁשֹונה ׁשּתים: ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין ׁשחרית אבל מנחה. ּתׁשלּומי - והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות. ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּתׁשלּומין,
.‡È- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל תפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָהיּו

מי ויׁש מּוספין. ׁשל מתּפּלל ואחרּֿכ מנחה, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמתּפּלל
יטעּו. ׁשּלא ּכדי ּכן, ּבצּבּור עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֹׁשּמֹורה,

רביעי 1ּפרק
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ׁשהּגיע‡. אףֿעלּֿפי הּתפּלה, את מעּכבין דברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה
ּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי ידים, טהרת ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַָָָָָָָזמּנּה:

הּלב. וכּונת אֹותֹו, החֹופזים ְְְִִֵַַַַָָּודברים
.·ּכ ואחר הּפרק עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד, ידים ְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָטהרת

מים לֹו היה ולא ּתפּלה זמן והּגיע ּבּדר מהּל היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתּפּלל.
ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ארּבעה הּמים ּובין ּבינֹו היה אם -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחרּֿכ ורֹוחץ, הּמים מקֹום עד הֹול אּמה, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאלפים

ע יֹותר הּמים ּובין ּבינֹו היה ּבצרֹוריתּפּלל. ידיו מקּנח - ּכן ל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּומתּפּלל. בקֹורה אֹו בעפר ְְִֵֶַָָָאֹו

הּמים‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
מיל. עד אּלא לאחֹוריו, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹלאחֹוריו
מקּנח אּלא לחזר, חּיב אינֹו - יֹותר הּמים מן עבר אם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאבל
לתפּלה מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה בכל החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו שרבינו להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה
ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות קובץ (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר צריך "ואינו ומשפט צדקה

ב). עמוד א דף ולא89)רוקח" הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק זה אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
צרכי אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות בשלוש צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה. ימי לעשרת

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים מאימתי1)רבים
דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר ומי וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת את1)זמן המעכבים דברים חמישה



צג mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת להֹוסיף ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָיׁש
אב כמֹו 'מי - ּובּׁשנּיה וכּו', לחּיים' 'זכרנּו ְְְְִִִִֵַַַָָָָראׁשֹונה:
ּומֹוסיפין וכּו', 'רחמי 'זכר - ּובהֹודאה וכּו', ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹהרחמים'

חּיים' 'ּבספר אחרֹונה ׁשּנהגּו89ּבברכה מקֹומֹות יׁש וכן וכו'. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
מנהג הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל כֹו' ּובכן ...ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹּפחּד
וכו'. 'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית, להֹוסיף הּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָּפׁשּוט

ׁשליׁשי 1ּפרק
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החּמה.‡. הנץ עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתפּלת
עבר ואם הּיֹום. ׁשליׁשית ׁשהיא רביעית ׁשעה סֹוף עד ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּוזמּנה
חֹובת ידי יצא הּיֹום חצֹות עד ארּבע אחר והתּפּלל טעה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָאֹו
ׁשּכׁשם ּבזמּנה. ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתפּלה
להתּפּלל מּדבריהם מצוה ּכ הּתֹורה מן מצוה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתפּלה

ּונביאים. חכמים לנּו ׁשּתּקנּו ּכמֹו ּבזמּנה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָאֹותּה
הערּבים·. ּבין ׁשל ּתמיד ּכנגד הּמנחה ׁשּתפּלת אמרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכבר

ׁשעֹות ּבתׁשע יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתּקנּו
הּנקראת והיא ּומחצה. ׁשעֹות מּתׁשע זמּנה ּתּקנּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה
ׁשּבת ּבערב להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'מנחה
אמרּו ּומחצה ׁשעֹות ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָהיּו
זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא. ּומחצה ׁשעֹות ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּמתּפּלל

גדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה. זמן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהּגיע
והאחת‚. ּוקטּנה ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין הּגאֹונים מקצת והֹורּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָרׁשּות.
ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן. הּדין וכן הּגדֹולה. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
קטּנה יתּפּלל לא חֹובה הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹתדיר

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד„. ּומחצה ׁשעֹות מׁשׁש גדֹולה מנחה ׁשזמן למדּת ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה ׁשעֹות מּתׁשע קטּנה מנחה ּוזמן ּומחצה. ׁשעֹות ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשע
ׁשעה הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר אֹותּהעד להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

החּמה. ׁשּתׁשקע ְִֶַַַַָעד
ׁשעֹות‰. ׁשבע עד הּׁשחר ּתפּלת אחר זמּנּה הּמּוספין ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָָּתפּלת

ׁשּפׁשע אףֿעלּֿפי ׁשעֹות ׁשבע אחר אֹותה והּמתּפּלל ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּיֹום.
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו. ידי ְְְִֵֵֶַַָָָָָיצא

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי הערב, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
ּותפּלת הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיבעטלה עד הּלילה מּתחּלת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָזמּנּה
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - זמּנּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָנעילה

.Êוחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

להתּפּלל ויׁשֿלֹו יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּדחק
ׁשּתׁשקע קדם ּבערבֿׁשּבת, ליליֿׁשּבת ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת, מֹוצאיֿׁשּבת ׁשל ערבית יתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבזמּנּה ְְְִִִֵַַַַַַָָקריאתֿׁשמע
.Áאין ּבמזיד, - התּפּלל ולא ּתפּלה זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

- טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם. ואינֹו תּקנה, ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָלֹו
ּומקּדים לּה; הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה אֹותּה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשּלם

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה ׁשּבזמּנּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּתפּלה
.Ë- הּיֹום חצי ועבר ׁשחרית, התּפּלל ולא טעה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּכיצד?

- והּׁשנּיה מנחה, ּתפּלת - ראׁשֹונה ׁשּתים: מנחה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָיתּפּלל
ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
- ּוׁשנּיה ערבית, - ראׁשֹונה ׁשּתים: ערבית יתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהחּמה
עּמּוד ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
והּׁשנּיה ׁשחרית, - ראׁשֹונה ׁשּתים: ׁשחרית מתּפּלל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַָָהּׁשחר,

ערבית. ּתׁשלּומי -ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה תפּלה ולא זֹו תפּלה לא התּפּלל, ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל, ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
- ראׁשֹונה ׁשּתים: ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין ׁשחרית אבל מנחה. ּתׁשלּומי - והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות. ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּתׁשלּומין,
.‡È- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל תפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָהיּו

מי ויׁש מּוספין. ׁשל מתּפּלל ואחרּֿכ מנחה, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמתּפּלל
יטעּו. ׁשּלא ּכדי ּכן, ּבצּבּור עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֹׁשּמֹורה,

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהּגיע‡. אףֿעלּֿפי הּתפּלה, את מעּכבין דברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה
ּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי ידים, טהרת ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַָָָָָָָזמּנּה:

הּלב. וכּונת אֹותֹו, החֹופזים ְְְִִֵַַַַָָּודברים
.·ּכ ואחר הּפרק עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד, ידים ְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָטהרת

מים לֹו היה ולא ּתפּלה זמן והּגיע ּבּדר מהּל היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתּפּלל.
ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ארּבעה הּמים ּובין ּבינֹו היה אם -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחרּֿכ ורֹוחץ, הּמים מקֹום עד הֹול אּמה, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאלפים

ע יֹותר הּמים ּובין ּבינֹו היה ּבצרֹוריתּפּלל. ידיו מקּנח - ּכן ל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּומתּפּלל. בקֹורה אֹו בעפר ְְִֵֶַָָָאֹו

הּמים‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
מיל. עד אּלא לאחֹוריו, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹלאחֹוריו
מקּנח אּלא לחזר, חּיב אינֹו - יֹותר הּמים מן עבר אם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאבל
לתפּלה מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה בכל החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו שרבינו להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה
ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות קובץ (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר צריך "ואינו ומשפט צדקה

ב). עמוד א דף ולא89)רוקח" הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק זה אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
צרכי אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות בשלוש צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה. ימי לעשרת

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים מאימתי1)רבים
דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר ומי וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת את1)זמן המעכבים דברים חמישה



mipdkצד zkxae dlitz zekld - oqip f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָאּלא
היה ואם יתּפּלל. ואחרּֿכ ורגליו ידיו ּפניו רֹוחץ ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית,
יתּפּלל. ואחרּֿכ ּבלבד ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָרחֹוק

.„- ּומתּפללים ּכּטהֹורין ּבלבד ידיהן רֹוחצין הּטמאין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להם ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאףֿעלּֿפי
יקרא ׁשּלא תּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּטבילה
ׁשעמדּו ּוביתּֿדין ׁשּיטּבל; עד ּבדבריֿתֹורה ּבלבד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעלֿקרי
ּבלבד ּבעלֿקרי יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחרּֿכן
ּכדי אּלא בּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ׁשּיטּבל. ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻעד
נׁשֹותיהם אצל מצּויים חכמים תלמידי יהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּלא
לבּדֹו, לבעלֿקרי טבילה ּתּקנּו זה ּומּפני ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּכתרנגֹולים,

הּטמאין. מּכלל ְְְִִִֵַַוהֹוציאּוהּו
ׁשראה‰. זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ

ּדםֿנּדה, ׁשראתה ּומׁשּמׁשת ׁשכבתֿזרע, ׁשּפלטה ונּדה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי,
הּקרי, מּפני לתפּלה וכן לקריאתֿׁשמע טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָצריכין
זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן טמאין; ׁשהם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאףֿעלּֿפי
אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, מּפני אּלא טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּפני
לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה ּוכבר ּתמיד. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָנׁשֹותיהן
ּבּה. לעמד ּבּצּבּור כח היה ולא יׂשראל, בכל פׁשטה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא

.Âעד מתּפּלל ּבעלֿקרי ׁשאין ּובספרד, ּבׁשנער ּפׁשּוט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמנהג
אלהי לקראת 'הּכֹון מּׁשּום ּבּמים, ּבׂשרֹו ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשרֹוחץ
ׁשּבעל; בחֹולה אֹו ּבבריא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל'.
ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור לאנסֹו, קרי ׁשראה חֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבל
אין - ׁשכבתֿזרע ׁשּפלטה ונּדה קרי ׁשראה זב וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמנהג.
ּומתּפללין. ידיהן ורֹוחצין עצמן מקּנחין אּלא מנהג, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה אףֿעלּֿפי ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי
לּבֹו. את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל לא - לקריאתֿׁשמע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּמכּסין
הֹואיל - יכּסה ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, כּסה לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואם

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא. והתּפּלל, ערותֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכּסה
.Á,הּטּנפת ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹטהרת

ּבמקֹום ולא באׁשּפה, ולא ּבביתֿהּכּסא, ולא בּמרחץ, ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹולא
ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה, ּבחזקת ְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ּוכׁשם ּבֹו. מתּפללין אין קריאתֿׁשמע, ּבֹו קֹורין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמקֹום
ּומראּית הּמת ּומן רע וריח ּומּמיֿרגלים מּצֹואה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָׁשּמרחיקין

לתפּלה. מרחיקין ּכ לקריאתֿׁשמע, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהערוה
.Ëמּפני וחטא, הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור. ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד בדק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
לפניו להּל יכֹול אם ּכנגּדֹו: צֹואה ּומצא ּבתפּלה עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהיה
לאו ואם ;יהּל - אּמֹות ארּבע לאחריו ׁשּיזרקּנה -ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא החכמים ּגדֹולי יפסיק. - יכֹול אינֹו ואם לצדדין; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹיסּלקּנה
מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש בבית ולא ׁשכר ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפללים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיּו
טהֹור. ׁשהּמקֹום אףֿעלּֿפי רע, ׁשריחֹו מּפני עּפּוׁשּו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעת

.Èלא - לנקביו צרי היה אם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזים ְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹּדברים
וחֹוזר ּתֹועבה, ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתּפּלל;
ּכדי עצמֹו להעמיד יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתּפּלל
יתּפּלל לא לכּתחּלה ואףֿעלּֿפיֿכן, ּתפּלה; ּתפּלתֹו - ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹפרסה
וניעֹו ּכיחֹו ויסיר נקביו, ויבּדק יפה. יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹעד

יתּפּלל. ואחרֿכ הּטֹורדֹו, ּדבר ְְְִֵַַַַָָָָָוכל

.‡Èהרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי
אין - לאנסֹו ּובא ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו - ּבתפּלתֹו רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי לאחֹוריו, בידֹו זֹורקֹו - ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו.
מּלמּטה, רּוח מּמּנּו יצא טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה יצטער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתכלה עד ׁשֹוהה - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
.·Èיכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד ּוממּתין אּמֹות ארּבע לאחריו מהּל - עצמֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים יצרּתנּו העֹולמים, ּכל "רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי חלּולים, חלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָנקבים
ּבמיתתנּו". ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּוכלּמתנּו;

ּומתּפּלל. למקֹומֹו ְְְִִֵֵַוחֹוזר
.‚Èממּתין - ּברּכיו על מיֿרגליו ונטפּו ּבתפּלה עֹומד ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

לגמר ּכדי ׁשהה ואם ׁשּפסק. לּמקֹום וחֹוזר הּמים ׁשּיכלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעד
לראׁש. חֹוזר - הּתפּלה ְְִֵֶַָֹאת

.„È,אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה מים, הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַוכן
ּכדי ּתפּלתֹו אחר ׁשֹוהה - ּומּׁשהתּפּלל יתּפּלל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואחרּֿכ
ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ואחרּֿכ אּמֹות, ארּבע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּלּו

מּפיו. ְִִִַָהּתפּלה
.ÂËאינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת

מצא ּבכּונה. ּומתּפּלל חֹוזר - כּונה ּבלא התּפּלל ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹּתפּלה;
ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻדעּתֹו
לֹו אסּור מצר, אֹו עיף והּוא הּדר מן הּבא לפיכ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעּתֹו.
ׁשלׁשה יׁשהה חכמים: אמרּו ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהתּפּלל

יתּפּלל. ואחרּֿכ ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָימים
.ÊË,הּמחׁשבֹות מּכל לּבֹו את ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

צרי לפיכ הּׁשכינה. לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו עצמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָויראה
ואחרּֿכ לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה קדם מעט ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹליׁשב
ׁשהיה ּכמי תפּלתֹו יעׂשה ולא ּובתחנּונים. ּבנחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיתּפּלל
מעט ליׁשב צרי לפיכ לֹו. והֹול ּומׁשליכֹו מׂשאֹוי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָנֹוׂשא
היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ואחרּֿכ הּתפּלה, ְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאחר
ּתפּלה, לאחר אחת וׁשעה ּתפּלה קדם אחת ׁשעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשֹוהין

ׁשעה. ּבּתפּלה ְֲִִִַַָָָּומאריכין
.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה. לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

ּכ ּומתּפּלל חֹוזר לפיכ ּתֹועבה. מּׁשכרּותֹו.ּתפּלתֹו ׁשּיתרֹוקן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
איֿזה ּתפּלה. ּתפּלתֹו - התּפּלל ואם יתּפּלל. אל - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשתּוי
יכֹול - ׁשתּוי? .הּמל לפני לדּבר יכֹול ׁשאינֹו זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכֹור?
הֹואיל אףֿעלּֿפיֿכן, מׁשּתּבׁש; ואינֹו הּמל ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַלדּבר

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל לא יין רביעית ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשתה
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו לא להתּפּלל, עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

מּתֹו ולא מריבה, מּתֹו ולא ׂשיחה, מּתֹו ולא ְְְְִִִִִַָָֹֹֹֹקּלּותֿראׁש,
והלכה, ּדין מּתֹו ולא ּדבריֿתֹורה. מּתֹו אּלא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכעס,
טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּדבריֿתֹורה, ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאףֿעלּֿפי
הלכֹות ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּדבריֿתֹורה מּתֹו אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהלכה;

ְּפסּוקֹות.
.ËÈּותפּלת ראׁשֿחדׁש מּוסף ּתפּלת ּכגֹון הּפרקים, ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹּתפּלֹות

ּומתּפּלל, עֹומד ואחרּֿכ ּתפּלתֹו להסּדיר צרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָמֹועדֹות,
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מקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום מהּל היה ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכדי
ּברכה מתּפּלל - ּתפּלה זמן והּגיע ולסטים, חּיֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּגדּודי
קצרה. ודעּתם מרּבים יׂשראל עּמ "צרכי היא: וזֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻאחת,
ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן אלהינּו, יי מּלפני רצֹון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹיהי
עׂשה. ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָפרנסתֹו
ּכׁשהּוא ּבּדר אֹותּה ּומתּפּלל ּתפּלה". ׁשֹומע יי, אּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּברּו
ליּׁשּוב מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. - לעמד יכֹול ואם ;ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹמהּל
ּתׁשעהֿעׂשר ּכתּקנתּה, ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָותתקרר

ְָּברכֹות.
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ולעׂשֹותן,‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי דברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
דחּוק היה נאנס2ואם ׁשעבר3אֹו אֹו אין4, אֹותן, עׂשה ולא ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

הּגּוף,5מעּכבין. ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁשים, ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותּקּון

.6והׁשּתחויה ְְֲִַָָ
מעמד·. אּלא מתּפּלל אין ּכיצד? יֹוׁשב7עמידה היה . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לאו ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - בעגלה אֹו יׁשב8ּבספינה , ְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
והּוא צּדֹו; על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל חֹולה ויתּפּלל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו

ּדעּתֹו את לכּון ּבכלל9ׁשּיכֹול הן הרי והרעב, הּצמא וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאו ואם יתּפּלל; - ּדעּתֹו את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹחֹולים;
יתּפּלל אל הּבהמה,10- על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ירד לא - ּבהמּתֹו ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש יׁשב11אףֿעלּֿפי אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מיּׁשבת דעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ויתּפּלל, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבמקֹומֹו

מחזיר‚. - לארץ ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
ּומתּפּלל ארץֿיׂשראל נכח מכּון12ּפניו - ּבארץ עֹומד היה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים ּכנגד ּפניו ּפניו13את מכּון - ּבירּוׁשלים עֹומד היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּמקּדׁש ּבּמקּדׁש14ּכנגד עֹומד היה ּבית. ּכנגד ּפניו מכּון - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּקדׁשים הרּוחֹות15קדׁש את לכּון יכֹול ׁשּלא ּומי סּומא, .16, ְֳִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

רדּבספינה לּבֹו17והמהּל את יכּון הּׁשכינה18- ּכנגד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ְְִֵַויתּפּלל.

את„. לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון
זֹו ּבצד זֹו מּביט19רגליו הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן , ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ּבּׁשמים עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, פנּוי לּבֹו ויהיה .20לארץ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּכפּותין לּבֹו על ידיו הׂשמאלית21ּומּניח על הימנית ,22, ְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ופחד ּביראה ּבאימה, רּבֹו, לפני ּכעבד יּניח23ועֹומד ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חלציו על .24ידיו ֲַָָָָ

ּומצּין‰. ּתחּלה, מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁשים 25ּתּקּון ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
ולא קדׁש'. ּבהדרת לה' 'הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹעצמֹו

ּבאפנּדתֹו ּבּתפּלה מגּלה26יעמד ּבראׁש ולא ּברגלים27, ולא ְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹֹֹֻֻ
הּגדֹולים28מגּלֹות ּבפני יעמדּו ׁשּלא הּמקֹום, אנׁשי ּדר אם , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻ

הרגלים ּבבּתי ּבידֹו29אּלא ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ּובכל . ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
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יתפלל. מה סכנה במקום המהלך ודיניהן;1)התפילה; וקידה כריעה השתחווייה, בהם; להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה
ומנהגיה. אפיים וקשה2)נפילת דחוק במצב ב).שנמצא (הלכה בסמוך כמבואר בהם, להיזהר בו.3)לו וכיוצא חולי מחמת

במזיד.4) סיבה, שום לפעמים5)בלי לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם בפרק המנויים הדברים כחמשת לא
הבאות.6)ולהתפלל. בהלכות רבינו יבארם האלה הדברים שמונת שכתוב:7)כל כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות

סימן חיים אורח (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
י"ב). הלכה טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך שהעגלה8)צ"ח).

צד). חיים אורח יוסף (בית הספינה וכן (הגהות9)מתנועעת שמע קריאת רק וקרא חליו, בשעת להתפלל שלא נוהג היה ורש"י
התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת בבית להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל: ואמרו מיימוניות,).
משכבכם על בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה שתדום ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך; על

שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה שאין10)ודומו מפני להתפלל", אסור - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו.11)דעתו ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד, אם מח):12)כי ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות

לאבותם. נתת אשר ארצם דרך אליך בה.13)והתפללו בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד): (שם, שנאמר (שם),
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי קודש15)שנאמר בית הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום ירושלים.16)הקדשים או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין הוא שאי17)שאין כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד מפני לירושלים פניו להחזיר לו קודש18)אפשר כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו ליבו "יפנה

ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה בפירוש רבינו נראין19)הקדשים. ז) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
וטעם השרת. מלאך הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק צריך השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל

צה). סימן חיים אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחד20)אחר: כתוב
כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה אומר אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא אומר
המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י) ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל מלמד: כיצד? הא -

קה:). (יבמות קשורות.21)הללו" הן כאילו ברעותה אחת (בית22)חבוקות שמאל בצד נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז
צ"ה). סימן י.).23)יוסף (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר "רבא שמצינו: ה'24)כמו לפני כעומד שנראה

(כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת אחר נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך נשען יהא לא וכן ראש. בקלות
צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו, כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו" על ידו מניח היה "ולא

מצלי".25) והדר נפשיה, מציין הווה יהודה "רב ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו בשרו26)ומקשט על האדם שילבש בגד
לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד עליו שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה; החמודים בגדיו יטנף שלא בו, להזיע

ה). משנה ט, פרק ט"ו).27)ברכות הלכה י"ד, פרק סופרים (מסכת מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
רבו.28) לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך "לאו יג:): לפני29)(חגיגה העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו נתכוון
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מקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום מהּל היה ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכדי
ּברכה מתּפּלל - ּתפּלה זמן והּגיע ולסטים, חּיֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָּגדּודי
קצרה. ודעּתם מרּבים יׂשראל עּמ "צרכי היא: וזֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻאחת,
ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן אלהינּו, יי מּלפני רצֹון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹיהי
עׂשה. ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָפרנסתֹו
ּכׁשהּוא ּבּדר אֹותּה ּומתּפּלל ּתפּלה". ׁשֹומע יי, אּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּברּו
ליּׁשּוב מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. - לעמד יכֹול ואם ;ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹמהּל
ּתׁשעהֿעׂשר ּכתּקנתּה, ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָותתקרר

ְָּברכֹות.
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ולעׂשֹותן,‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי דברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
דחּוק היה נאנס2ואם ׁשעבר3אֹו אֹו אין4, אֹותן, עׂשה ולא ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

הּגּוף,5מעּכבין. ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁשים, ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותּקּון

.6והׁשּתחויה ְְֲִַָָ
מעמד·. אּלא מתּפּלל אין ּכיצד? יֹוׁשב7עמידה היה . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לאו ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - בעגלה אֹו יׁשב8ּבספינה , ְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
והּוא צּדֹו; על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל חֹולה ויתּפּלל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו

ּדעּתֹו את לכּון ּבכלל9ׁשּיכֹול הן הרי והרעב, הּצמא וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאו ואם יתּפּלל; - ּדעּתֹו את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹחֹולים;
יתּפּלל אל הּבהמה,10- על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ירד לא - ּבהמּתֹו ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש יׁשב11אףֿעלּֿפי אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מיּׁשבת דעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ויתּפּלל, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבמקֹומֹו

מחזיר‚. - לארץ ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
ּומתּפּלל ארץֿיׂשראל נכח מכּון12ּפניו - ּבארץ עֹומד היה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים ּכנגד ּפניו ּפניו13את מכּון - ּבירּוׁשלים עֹומד היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּמקּדׁש ּבּמקּדׁש14ּכנגד עֹומד היה ּבית. ּכנגד ּפניו מכּון - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּקדׁשים הרּוחֹות15קדׁש את לכּון יכֹול ׁשּלא ּומי סּומא, .16, ְֳִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

רדּבספינה לּבֹו17והמהּל את יכּון הּׁשכינה18- ּכנגד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ְְִֵַויתּפּלל.

את„. לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון
זֹו ּבצד זֹו מּביט19רגליו הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן , ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ּבּׁשמים עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, פנּוי לּבֹו ויהיה .20לארץ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּכפּותין לּבֹו על ידיו הׂשמאלית21ּומּניח על הימנית ,22, ְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ופחד ּביראה ּבאימה, רּבֹו, לפני ּכעבד יּניח23ועֹומד ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חלציו על .24ידיו ֲַָָָָ

ּומצּין‰. ּתחּלה, מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁשים 25ּתּקּון ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
ולא קדׁש'. ּבהדרת לה' 'הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹעצמֹו

ּבאפנּדתֹו ּבּתפּלה מגּלה26יעמד ּבראׁש ולא ּברגלים27, ולא ְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹֹֹֻֻ
הּגדֹולים28מגּלֹות ּבפני יעמדּו ׁשּלא הּמקֹום, אנׁשי ּדר אם , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻ

הרגלים ּבבּתי ּבידֹו29אּלא ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ּובכל . ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
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יתפלל. מה סכנה במקום המהלך ודיניהן;1)התפילה; וקידה כריעה השתחווייה, בהם; להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה
ומנהגיה. אפיים וקשה2)נפילת דחוק במצב ב).שנמצא (הלכה בסמוך כמבואר בהם, להיזהר בו.3)לו וכיוצא חולי מחמת

במזיד.4) סיבה, שום לפעמים5)בלי לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם בפרק המנויים הדברים כחמשת לא
הבאות.6)ולהתפלל. בהלכות רבינו יבארם האלה הדברים שמונת שכתוב:7)כל כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות

סימן חיים אורח (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
י"ב). הלכה טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך שהעגלה8)צ"ח).

צד). חיים אורח יוסף (בית הספינה וכן (הגהות9)מתנועעת שמע קריאת רק וקרא חליו, בשעת להתפלל שלא נוהג היה ורש"י
התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת בבית להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל: ואמרו מיימוניות,).
משכבכם על בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה שתדום ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך; על

שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה שאין10)ודומו מפני להתפלל", אסור - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו.11)דעתו ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד, אם מח):12)כי ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות

לאבותם. נתת אשר ארצם דרך אליך בה.13)והתפללו בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד): (שם, שנאמר (שם),
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי קודש15)שנאמר בית הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום ירושלים.16)הקדשים או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין הוא שאי17)שאין כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד מפני לירושלים פניו להחזיר לו קודש18)אפשר כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו ליבו "יפנה

ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה בפירוש רבינו נראין19)הקדשים. ז) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
וטעם השרת. מלאך הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק צריך השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל

צה). סימן חיים אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחד20)אחר: כתוב
כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה אומר אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא אומר
המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י) ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל מלמד: כיצד? הא -

קה:). (יבמות קשורות.21)הללו" הן כאילו ברעותה אחת (בית22)חבוקות שמאל בצד נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז
צ"ה). סימן י.).23)יוסף (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר "רבא שמצינו: ה'24)כמו לפני כעומד שנראה

(כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת אחר נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך נשען יהא לא וכן ראש. בקלות
צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו, כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו" על ידו מניח היה "ולא

מצלי".25) והדר נפשיה, מציין הווה יהודה "רב ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו בשרו26)ומקשט על האדם שילבש בגד
לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד עליו שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה; החמודים בגדיו יטנף שלא בו, להזיע

ה). משנה ט, פרק ט"ו).27)ברכות הלכה י"ד, פרק סופרים (מסכת מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
רבו.28) לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך "לאו יג:): לפני29)(חגיגה העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו נתכוון



mipdkצו zkxae dlitz zekld - oqip f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן טרּוד ׁשּלּבֹו מּפני ויתּפּלל, ּבזרֹועֹו ולא30וספרּֿתֹורה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבידֹו ּומעֹות ּכלים ּבידֹו31יאחז ולּולב הּוא מתּפּלל אבל . ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

הּיֹום מצות ׁשהּוא מּפני החג, על32ּבימֹות מׂשֹוי היה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קּבין, מארּבעה ּפחֹות היה אם - ּתפּלה זמן והּגיע ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹראׁשֹו,

לאחֹוריו מּניחֹו33מפׁשילֹו - קּבין ארּבעה היה ּבֹו. ּומתּפּלל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ
קרקע, החכמים34עלּֿגּבי ּכל ּדר יתּפּלל. ואחרּֿכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עטּופים ּכׁשהן אּלא יתּפללּו ׁשּלא .35ותלמידיהם, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניו36ּתּקּון ויחזיר , ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ירּוׁשלים,37לּכתל ּכנגד פתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
'וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּבעּליתּה38ּכדי לּה ּפתיחן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ירּושלם' ּתמיד39נגד לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ואין40וגֹו'. . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבחרּבה אחֹורי41מתּפּלל ולא אּלאֿאםּֿכן42, ּביתֿהּכנסת, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור לביתֿהּכנסת. ּפניו ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
אּמֹות.43ּבתפּלה ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד לפניו, לעבר אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

.Êי אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבּה ּבמקֹום יעמד ויתּפּלללא ;44ֹותר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
כּסא עלּֿגּבי ולא ספסל, עלּֿגּבי ולא מּטה, עלּֿגּבי .45ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹ

אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבּה ּבנין ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹהיה
וכן ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה הּוא הרי הּבית, ׁשעּור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ּבֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי רּוחֹותיו, מּכל מחּצֹות מּקף היה ְִִִִֵֶַַָָָָָֻאם
מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר - אּמֹות (רּבע א על אּמֹות ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָֻארּבע

לעצמֹו רׁשּות חלק ׁשהרי נּכר, ּגבהֹו .46ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
.Áמלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ּבראׁש47האּמנין אֹו האילן ּבראׁש ְְְִִִֶָָָָָָָֹֹֻ

למּטה48הּנדּב יֹורדין - ּתפּלה זמן והּגיע הּכתל, ּבראׁש אֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
אֹו49ּומתּפללין הּזית ּבראׁש היּו ואם למלאכּתן. וחֹוזרין , ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ
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משנה). (כסף מגולות ברגליים להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים כג:).30)גדוליהם (ברכות ויתבזו הארץ על יפלו שלא
(שם).31) ויאבדו יתפזרו והמעות יישברו הכלים מיידו; יפלו שמא טרוד, ליבו משאה32)כי אין המצוה, עליו שחביבה ומתוך

תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה בידו תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד
ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה והרי נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי עצמה תפילה לצורך

ב). סעיף צ"ו, סימן חיים קה:),33)אורח מציעא (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון מונעו המשא כובד אין שאז
משאו "הנושא הנוסחא ששם ÂÙÈ˙Îאלא ÏÚ.(צ"ז סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס ורבינו כובד34)" כי (שם)

בתפילתו. מלכוון מונעו גדול35)המשא "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית (הלכות לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם
שיתפללו חכמים לתלמידי שזההוא ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א) סימן חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם

יב). לו, (תהלים תנידני אל רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו גאווה. המקום36)דרך לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר הכתוב וכן י:). חזקיהו37)(ברכות ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות

בעת הקיר אל להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח יוסף בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל. הקיר אל פניו
כוונתו. המבטל דבר לפניו יהא שלא כדי שם).38)התפילה, עזרא, (אבן ערבית בלשון מכוונת39)חלונות תפילתו שתהא כדי

שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו הימים כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר שעליו ביתֿהמקדש, נגד
"תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי מסתכל שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:) (ברכות ורש"י
בשולחן להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית חלונות עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר רבינו".

ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח בו40)ערוך נאמר שכן בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:): (ברכות כמאמרם
אלא קבוע, כנסת בבית שיתפלל רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית
(שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות בירושלמי אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע מקום יקבע עצמו הכנסת בבית גם
לייחד אדם שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה" לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד ויהי לב): טו,

להתפלל. הכנסת בבית מקום מפני41)לו החשד, מפני לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות כמאמרם
- דרכים עוברי יפסיקוהו שמא ומתיירא בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו רבינו ובא - המזיקין ומפני המפולת,

משנה). (לחם לחורבה ייכנס לא כן למערב42)גם פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח, היו הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
(רש"י לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת לבית פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח, ואחוריהם

ט). יב, (תהילים יתהלכון רשעים סביב הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שנראה43)שם). מפני ב) עמוד לא דף (שם
אבל בטל, כשיושב אלא אמורים הדברים שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו
ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות מעליו כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר או בתפילה, עוסק אם

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל בזה עימכה הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם) ÓÚ„‰למדוה
הוא (רבינוÓÚ„וגם העמידה ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד' בתוך לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

שם). לברכות, טפחים,44)יונה שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום"; לפני גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
ומותר. הקרקע כגוף נידון הוא משום45)הרי עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה מגובה פחותים אפילו

סימן חיים לאורח (פרישה היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי על לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה;
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים (מסכת מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ).

פי46) על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל לעמוד ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת כרשות נידון זה והרי
עוז"). ("מגדל לעצמה חלוקה רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה במלאכת47)שהיא אלא עצמן, במלאכת לא

עבודה. יונתן:48)נותן תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די נדבכין ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת
לוחות, שני להציב בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
אשר הבניין מן ההם הלוחות מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד עץ בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים
וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר ויכונן יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט). ליציקת כיום הבונים שעושים (כמו בנו

אמיתתה". על המלה ט"ז49)פירוש דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה, בעמדם בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּטרחן מּפני ּבמקֹומן, מתּפללין - הּתאנה מרּבה.50ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלבד ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו אם מתּפללין? הן -51ּומה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ּברכֹות ּתׁשעהֿעׂשר ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש עֹוׂשין52מתּפללין היּו . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ
'הביננּו' מתּפללין - יֹורדין53ּבׂשכרן אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

הּתבה ּכּפיהן54לפני את נֹוׂשאין .55ואין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.Ëולא ּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹהׁשוית

ּבלּבֹו ּומׁשמיע56יתּפּלל ּבׂשפתיו הּדברים מחּת אּלא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבלחׁש קֹולֹו57לאזניו יׁשמיע ולא היה58. אּלאֿאםּֿכן , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

- קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָחֹולה,
תּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהא ׁשּלא ּובלבד מּתר; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרי

מּקֹולֹו .59ּדעּתן ְִַָ
.Èּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּובּסֹוף ּבּתחּלה ראׁשֹונה, ּבברכה -60ּותפּלה: ּוב'הֹודיה' ; ְְְִִִִַַַָָָָָָָ
ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע - הּתפּלה ּוכׁשּגֹומר ּובּסֹוף; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבּתחּלה

לאחֹוריו ּכֹורע61ּפסיעֹות ּוכׁשהּוא מׂשמאל62. ׁשלֹום נֹותן - ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
עצמֹו מימין ואחרּֿכ מן63עצמֹו, ראׁשֹו מגּביּה ואחרּֿכ , ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָֹ

'ּב'ברּו ּכֹורע - הּכריעֹות ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ;64הּכריעה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּב'ּׁשם' זֹוקף זֹוקף, אמּורים?65ּוכׁשהּוא ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
ּכל ּובסֹוף ּברכה ּכל ּבתחּלת ּכֹורע ּגדֹול ּכהן אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבהדיֹוט;
ראׁשֹו מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון - והּמל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה.

ּתפּלתֹו ּכל ׁשּגֹומר .66עד ְִֵֶַָָ
.‡Èהּוא ׁשׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה

נֹותן ,הּמל לפני עֹומד ּכׁשהּוא - ּכלֹומר ּפניו; ׁשּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
לימין וקבעּו,67ׁשלֹום ;הּמל לׂשמאל ואחרּֿכ ,הּמל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּתפ מן הּמלׁשּיּפטר מּלפני ׁשּנפטרין ּכמֹו .68ּלה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.·Èׁשּיתּפּקקּו עד ּבהן ׁשיכרע צרי האּלּו, הּכריעֹות 69ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכקׁשת עצמֹו ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות מעט70ּכל ׁשחה ואם . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, חֹוׁשׁש71וצער אינֹו -72. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

.‚Èמּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּפניו על ונֹופל לארץ, יׁשב ּבכל73חמיׁשית, ּומתחּנן ארצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּירצה על74הּתחנּונים - מקֹום ּבכל האמּורה ּכריעה . ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ
אּפים75ּברּכים על - קידה ידים76; ּפּׁשּוט זה - הׁשּתחויה ; ְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

ארצה ּפניו על מּוטל ׁשּנמצא עד .77ורגלים, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
.„Èׁשהּוא מי יׁש - ּתפּלה אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א). בעלייתם50)עמוד טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי האילנות שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל ממלאכת יבטלו ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך מזונות51)ובירידתם, רק מקבלים שהיו

עבודתם. שם).52)בשכר (ברכות, מועט ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים אנו אין (פרק53)כי לעיל ראה
ג). הלכה מלאכה54)ב, ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים אין כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים אין
מדי. (שם).55)יותר כהנים דיבור.56)לברכת וחיתוך שפתיים הנעת אשת57)בלי בחנה שנאמר א) עמוד ל"א דף (ברכות

שאסור מכאן - (שם) יישמע לא וקולה בשפתיו; שיחתוך למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א, פרק (שמואלֿא אלקנה
עבירה" עוברי את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה "מפני ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו להגביה

שבידם). עבירות על בתפילתם מקטני58)(המתוודים זה הרי - בתפילתו קולו "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר) רם (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הקדושֿברוךֿהוא אין (כאילו אמונה

גדול. בקול ויקראו כח): יח, (מלכיםֿא עורר59)בהם הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע והמנהג שם) (ברכות
אנו ואין הואיל ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף" וה"בית זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
כי הציבור, לטירדת לחוש ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה ימי האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים

יתבלבלו. ולא מחזורים בידם מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם, נותנים התפילה להם שחביבה (ברכות60)מתוך
א). עמוד ל"ד מרבו.61)דף הנפטר כתלמיד ב) עמוד נ"ג דף כורע62)(יומא "כשהוא התימנים: יד בכתב וכן שונצינו בנוסח
וכו'". שלום י"א).63)ונותן (הלכה בסמוך אתה".64)מבואר "ברוך אומר: י"ב65)כשהוא דף (ברכות ה' אומר: כשהוא

ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים זוקף ה' שנאמר: א), להכניע66)עמוד צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:) (ברכות
שם). רש"י, (לשון עצמו" אש67)ולהשפיל מימינו ב): לג, (דברים אומר הוא וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין

למו. (ת68)דת שנאמר פניו, ממול שכינה כאילו עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו ט"זשנותנים פרק הילים
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי ח): (רש"י69)פסוק חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא ולמעלה" הפקק מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף שם,70)ברכות שבתלמוד להעיר וכדאי
נוסחת הייתה דעתו שלפי האדר"ת הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד איסר שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא
גבי על המתוח כיתר ליבו נגד יראה ואז כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר שיראה עד שם: בתלמוד רבינו

חולה.71)הקשת. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה שנענע72)כלומר: "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב - מצינו73)בראשו וכן כה); ט, (דברים וגו' ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו

הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד כ"ב דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו' ארצה פניו על ויפול ביהושע:
שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על נפל הציבור וכל
(דברים בהר ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה מתפלל כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך ואחר
קל"א). (סימן חיים אורח טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק י פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק

התחנן74) אחד וכל "תחנון" לתפילת קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה ה"טור" בימי ואפילו רבינו ואחרÂ�Âˆ¯Îבימי .
וכו'. לפניך" חטאתי וחנון "רחום כיום: אותו אומרים שאנו ידוע בנוסח קבעוה מכרוע75)כך שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות

ברכיים. כריעת על נופלת כריעה שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו כלפי76)על פנים מטה אלא אינו הפנים, על
ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א פרק (מלכיםֿא שנאמר ברכיו. על כורע ואינו פרק77)הארץ (בראשית שנאמר כמו



צז mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּטרחן מּפני ּבמקֹומן, מתּפללין - הּתאנה מרּבה.50ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלבד ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו אם מתּפללין? הן -51ּומה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ּברכֹות ּתׁשעהֿעׂשר ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש עֹוׂשין52מתּפללין היּו . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ
'הביננּו' מתּפללין - יֹורדין53ּבׂשכרן אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

הּתבה ּכּפיהן54לפני את נֹוׂשאין .55ואין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.Ëולא ּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹהׁשוית

ּבלּבֹו ּומׁשמיע56יתּפּלל ּבׂשפתיו הּדברים מחּת אּלא , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבלחׁש קֹולֹו57לאזניו יׁשמיע ולא היה58. אּלאֿאםּֿכן , ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

- קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָחֹולה,
תּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהא ׁשּלא ּובלבד מּתר; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרי

מּקֹולֹו .59ּדעּתן ְִַָ
.Èּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּובּסֹוף ּבּתחּלה ראׁשֹונה, ּבברכה -60ּותפּלה: ּוב'הֹודיה' ; ְְְִִִִַַַָָָָָָָ
ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע - הּתפּלה ּוכׁשּגֹומר ּובּסֹוף; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבּתחּלה

לאחֹוריו ּכֹורע61ּפסיעֹות ּוכׁשהּוא מׂשמאל62. ׁשלֹום נֹותן - ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
עצמֹו מימין ואחרּֿכ מן63עצמֹו, ראׁשֹו מגּביּה ואחרּֿכ , ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָֹ

'ּב'ברּו ּכֹורע - הּכריעֹות ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ;64הּכריעה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּב'ּׁשם' זֹוקף זֹוקף, אמּורים?65ּוכׁשהּוא ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
ּכל ּובסֹוף ּברכה ּכל ּבתחּלת ּכֹורע ּגדֹול ּכהן אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבהדיֹוט;
ראׁשֹו מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון - והּמל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה.

ּתפּלתֹו ּכל ׁשּגֹומר .66עד ְִֵֶַָָ
.‡Èהּוא ׁשׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה

נֹותן ,הּמל לפני עֹומד ּכׁשהּוא - ּכלֹומר ּפניו; ׁשּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
לימין וקבעּו,67ׁשלֹום ;הּמל לׂשמאל ואחרּֿכ ,הּמל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּתפ מן הּמלׁשּיּפטר מּלפני ׁשּנפטרין ּכמֹו .68ּלה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.·Èׁשּיתּפּקקּו עד ּבהן ׁשיכרע צרי האּלּו, הּכריעֹות 69ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכקׁשת עצמֹו ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות מעט70ּכל ׁשחה ואם . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, חֹוׁשׁש71וצער אינֹו -72. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

.‚Èמּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּפניו על ונֹופל לארץ, יׁשב ּבכל73חמיׁשית, ּומתחּנן ארצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּירצה על74הּתחנּונים - מקֹום ּבכל האמּורה ּכריעה . ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ
אּפים75ּברּכים על - קידה ידים76; ּפּׁשּוט זה - הׁשּתחויה ; ְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

ארצה ּפניו על מּוטל ׁשּנמצא עד .77ורגלים, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
.„Èׁשהּוא מי יׁש - ּתפּלה אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א). בעלייתם50)עמוד טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי האילנות שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל ממלאכת יבטלו ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך מזונות51)ובירידתם, רק מקבלים שהיו

עבודתם. שם).52)בשכר (ברכות, מועט ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים אנו אין (פרק53)כי לעיל ראה
ג). הלכה מלאכה54)ב, ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים אין כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים אין
מדי. (שם).55)יותר כהנים דיבור.56)לברכת וחיתוך שפתיים הנעת אשת57)בלי בחנה שנאמר א) עמוד ל"א דף (ברכות

שאסור מכאן - (שם) יישמע לא וקולה בשפתיו; שיחתוך למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א, פרק (שמואלֿא אלקנה
עבירה" עוברי את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה "מפני ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו להגביה

שבידם). עבירות על בתפילתם מקטני58)(המתוודים זה הרי - בתפילתו קולו "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר) רם (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הקדושֿברוךֿהוא אין (כאילו אמונה

גדול. בקול ויקראו כח): יח, (מלכיםֿא עורר59)בהם הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע והמנהג שם) (ברכות
אנו ואין הואיל ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף" וה"בית זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
כי הציבור, לטירדת לחוש ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה ימי האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים

יתבלבלו. ולא מחזורים בידם מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם, נותנים התפילה להם שחביבה (ברכות60)מתוך
א). עמוד ל"ד מרבו.61)דף הנפטר כתלמיד ב) עמוד נ"ג דף כורע62)(יומא "כשהוא התימנים: יד בכתב וכן שונצינו בנוסח
וכו'". שלום י"א).63)ונותן (הלכה בסמוך אתה".64)מבואר "ברוך אומר: י"ב65)כשהוא דף (ברכות ה' אומר: כשהוא

ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים זוקף ה' שנאמר: א), להכניע66)עמוד צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:) (ברכות
שם). רש"י, (לשון עצמו" אש67)ולהשפיל מימינו ב): לג, (דברים אומר הוא וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין

למו. (ת68)דת שנאמר פניו, ממול שכינה כאילו עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו ט"זשנותנים פרק הילים
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי ח): (רש"י69)פסוק חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא ולמעלה" הפקק מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף שם,70)ברכות שבתלמוד להעיר וכדאי
נוסחת הייתה דעתו שלפי האדר"ת הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד איסר שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא
גבי על המתוח כיתר ליבו נגד יראה ואז כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר שיראה עד שם: בתלמוד רבינו

חולה.71)הקשת. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה שנענע72)כלומר: "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב - מצינו73)בראשו וכן כה); ט, (דברים וגו' ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו

הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד כ"ב דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו' ארצה פניו על ויפול ביהושע:
שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על נפל הציבור וכל
(דברים בהר ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה מתפלל כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך ואחר
קל"א). (סימן חיים אורח טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק י פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק

התחנן74) אחד וכל "תחנון" לתפילת קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה ה"טור" בימי ואפילו רבינו ואחרÂ�Âˆ¯Îבימי .
וכו'. לפניך" חטאתי וחנון "רחום כיום: אותו אומרים שאנו ידוע בנוסח קבעוה מכרוע75)כך שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות

ברכיים. כריעת על נופלת כריעה שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו כלפי76)על פנים מטה אלא אינו הפנים, על
ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א פרק (מלכיםֿא שנאמר ברכיו. על כורע ואינו פרק77)הארץ (בראשית שנאמר כמו



mipdkצח zkxae dlitz zekld - oqip f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לעׂשֹות ואסּור הׁשּתחויה. עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש קידה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוׂשה
האבנים על ּבּמקּדׁש78הׁשּתחויה אּלא ׁשּבארנּו79, ּכמֹו , ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכֹוכבים עבֹודת על80ּבהלכֹות לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין . ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ

ּכיהֹוׁשע צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא אּלאֿאםּֿכן .81ּפניו, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבּקרקע אֹותן כֹובׁש ואינֹו מעט, פניו מּטה ּומּתר82אבל . ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

אחר ּבמקֹום ּפניו על ולּפל זה ּבמקֹום להתּפּלל .83לאדם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
.ÂËּפׁשּוט אּפים84מנהג נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

בראׁשיֿחדׁשים ולא בראׁשֿהּׁשנה ולא ּובּמֹועדים, ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבּׁשּבתֹות
וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל במנחה ולא ּובפּורים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻּובחנּכה

בערבית85טֹובים ולא ׁשּנֹופלים86, יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹ
על נֹופלים ּבלבד ּוביֹוםֿהּכּפּורים ּבערבית. ּפניהם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָעל

ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּובּקׁשה87ּפניהם ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ְֲִַותענית.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבׁשעה‡. ביתֿהּכנסת אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור
אֹו מׂשאֹוי, נֹוׂשא היה אּלאֿאםּֿכן מתּפללין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
ׁשהרֹואה רּוחֹות; ּבׁשני פתחים ׁשני לביתֿהּכנסת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיה
ׁשני בעיר היה אם וכן האחר. מּפתח ויּכנס יל ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹומר,
הרגיל לביתֿהּכנסת יל ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹבּתיֿכנסּיֹות,
ואףֿעלּֿפי לעבר, לֹו מּתר ּבראׁשֹו, ּתפּלין לֹו יׁש ואם ְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹֻּבֹו.
ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ׁשם ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין

תפּלה. מּמבּטלי ואינֹו מצֹות אחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָרֹודף
א·. יארי לא הּצּבּור, עם מּדאי;הּמתּפּלל יֹותר ּתפּלתֹו ת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אחר לֹומר ּבא ואם ּבידֹו. הרׁשּות - עצמֹו לבין ּבינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָאבל
רצה אם וכן אֹומר. - יֹוםֿהּכּפּורים וּדּוי ּכסדר אפּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָּתפּלתֹו
- הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָלהֹוסיף

ִמֹוסיף.
חֹולים‚. ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש חֹולה, לֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

ּובּקׁשה ּתחּנה מֹוסיף - לפרנסה צרי היה לׁשֹונֹו. צחּות ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָּכפי
רצה ואם מהן. אחת ּבכל זה ּדר ועל הּׁשנים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבברּכת

יׁשאל, לא אבל ׁשֹואל; - ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע צרכיו ּכל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹלׁשאל
אחרֹונֹות. בׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות בׁשלׁש ְְְֲִַָָֹֹלא

מאחר„. מלאכה, ׁשּיעׂשה אֹו ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאסּור
לא וכן ׁשחרית. ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים
ועֹוׂשה טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל; קדם בּדר יצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשחרית.
סֹועד אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף ׁשּיתּפּלל קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמלאכה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו‰. למרחץ, יּכנס לא גדֹולה, מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

ולא הּתפּלה. מן ויּבטל יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהּזיע,
לדּון, ולא ּבאכילה. יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלאכל,
מן ויּבטל ,ויּמׁש הּדין יּסתר ׁשּמא ּבגמרּֿדין, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו
ּתסּפרת אפּלּו לסּפר, הּסּפר לפני יׁשב לא וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹהּתפּלה.
לברסקי לּכנס ולא הּזּוג. יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהדיֹוט,
ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד למנחה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָסמּו
מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ּבּה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָויתעּסק
מנחה. ּתפּלת מתּפּלל ואחרּֿכ ּגֹומר, אּלא יפסיק, לא -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

.Âעל סּפרין ׁשל מעּפרת מּׁשּיּניח ּתסּפרת? התחלת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמאימתי
הּסמּו הּבגד מּׁשּיפׁשט מרחץ? התחלת ּומאימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברּכיו.
ּבין ּבגד מּׁשּיקׁשר הּברסקי? התחלת ּומאימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלבׂשרֹו.
אכילה? התחלת ּומאימתי עֹוׂשין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּכתפיו,
מּׁשּיּתיר - ּבבל ולבני ידיו, מּׁשּיּטל - ארץֿיׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבני
ויׁשבּו. הּדּינים מּׁשּיתעּטפּו הּדין? התחלת ּומאימתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחגֹורֹו.

לטען. ּבעליֿדינין מּׁשּיתחילּו - יֹוׁשבין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָֹואם
.Êאדם יבֹוא לא - רׁשּות ערבית ׁשּתפּלת ְְְִִִֶַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ואחרּֿכ מעט, ואיׁשן מעט, אכל ויאמר: ְְְְְְְִִַַַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
הּלילה. ּכל יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאתּפּלל;
ּומּתר יׁשן. אֹו וׁשֹותה אֹוכל ואחרּֿכ ערבית, מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּלא
גזרּו ׁשּלא מּפני לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ולּכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּפר
נכנסין העם ׁשרב הּמצּוי, דבר ׁשהּוא למנחה, סמּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאּלא
בֹו. גזרּו לא מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבׁשחר, אבל ּבּיֹום; ְֲֵֶַַַַָָָָָָֹׁשם
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ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך ואמך אני נבוא הבוא י): פסוק פסוק78)לז, כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה על להשתחוות שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית ואבן א):

המקדש".79) בית של אבנים על משתחווה אתה אבל משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר: ו80)(שם) (פרק
ז). יהושע:81)הלכה אל ה' ויאמר י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו בזכות בתפילתו שייענה הוא שמובטח

ב). עמוד י"ד דף (תענית ויחרפוהו ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו שאם פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום
שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו היא שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו) הלכה ב, פרק (תענית ובירושלמי

מותר. - עצמו לבין בינו אבל להיענות, ב).82)ראוי עמוד ל"ד דף (ברכות כיום עושים שאנו כמו במגילה83)אלא מקורו
שם ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת להתחנן פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד כ"ב (דף
שהציבור למקום לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות ואסור אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:

משנה). (לחם אחר במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר הרי וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול שנתקבל84)עומד
ישראל. בת85)בכל בהם מרבים ואין ומועד, חג ימי אלה כל סמל86)חנונים.כי שהיא לילה, למידת רומזת אפיים נפילת כי

סימן יוסף (בית דין אומרת כולה שהיא בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת לפי בלילה השוררים קשים לדינים
חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד הוסיפו קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות"). "ספר בשם קל"א

שם. ראה כשאומר:87)ועוד, ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה, בשום פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
רוקח). (מעשה וכו' והעם קודם1)והכהנים לטעום מותר אם יתנהג; איך בו מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

מתפילה. הפטורים הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור המלאכות התפילה,

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּבתלמּודּֿתֹורה עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי
עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו תֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל. ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
אינֹו - ּתפּלתֹו ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמלאכה
וכל ּתפּלה. מּמצות ּגדֹולה ּתלמּודּֿתֹורה ׁשּמצות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָפֹוסק,

ּבדבריֿתֹורה. ּכעֹוסק רּבים, ּבצרכי ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהעֹוסק
.Ëנפׁשֹות סּכנת מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאין

יׁשיבּנּו; לא - ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואל יׂשראל מל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבלבד.
למלך הּוא ּפֹוסק היהאבל יהרגּנּו. ׁשּמא ּכֹוכבים, עֹובד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

כנגּדֹו ּבא אּנס אֹו ּכֹוכבים עֹובד מל וראה ּבתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעֹומד
נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. - יכֹול אינֹו ואם יקּצר; -ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבאֹותן דרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ּבאים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָועקרּבים
דרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק - ממיתין ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות

פֹוסק. אינֹו - ְִֵֵָלהמית
.Èׁשּפטּור איׁש וכל ּבּתפּלה. חּיבין ּוקטּנים ועבדים ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנׁשים

- הּמת את המלּוין וכל הּתפּלה. מן ּפטּור ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּקריאתֿׁשמע,
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשביעי 1ּפרק
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אחרֹות‡. ברכֹות ּתּקנּו אּלּו, תפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו
ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: אּלּו יֹום. ּבכל אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבּלילה,
והּמאיר ּתרּדמה, ׁשנת והּמׁשקיע עיני, על ׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחבלי
מּיצר ׁשּתּצילני אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ּבתֿעין. ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאיׁשֹון
הרהּורים ולא רעים חלֹומֹות יבהלּוני ואל רע, ּומּפגע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹרע
לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ׁשלמה מּטתי ּותהא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרעים,
הּמאיר יי, אּתה ּברּו הּמות. איׁשן ּפן עיני והאירה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּולׁשלֹום,

ּבכבֹודֹו". ּכּלֹו ְִָָֻלעֹולם
אׁשּתֹו·. ואפּלּו ויׁשן, מּקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָוקֹורא

ואחרּֿכ רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק (קֹורא עּמֹו ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָיׁשנה
אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ׁשנה אנסּתּו ואם ְֲֲִִִִֵֵַָָָָייׁשן);

ייׁשן. ואחרּֿכ רחמים, ְְֲִִֵַַַָָּפסּוקי
.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה

יצרּתּה ואּתה בראתּה אּתה טהֹורה. ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"אלהי,
לּטלה עתיד ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי נפחּתּה ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָואּתה
זמן ּכל לבֹוא. לעתיד ּבי להחזירּה עתיד ואּתה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמּמּני,
ּכל רּבֹון אלהי, יי לפני אני מֹודה ּבקרּבי, תלּויה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנׁשמה
מתים". לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר יי, אּתה ּברּו ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּמעׂשים.

אלהינּו„. יי אּתה ּברּו" :מבר הּתרנגֹולים, קֹול ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכׁשּׁשֹומע
ּובין יֹום ּבין להבחין בינה לׂשכוי הּנֹותן העֹולם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמל
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ּבגדיו, ּכׁשּלֹובׁש ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלילה".
:מבר ראׁשֹו, על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּוּמים". מלּביׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהעֹולם,
יׂשראל עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו"ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עורים". "ּפֹוקח מבר עיניו, על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתפארה".
רגליו ּכׁשּמֹוריד אסּורים". "מּתיר מבר מּטתֹו, על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּיׁשב
על הארץ "רֹוקע מבר קרקע, עלּֿגּבי ּומּניחם הּמּטה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמן

ידיו, ּכׁשּנֹוטל ּכפּופים". "זֹוקף מבר ּכׁשעֹומד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּמים".
ידים". נטילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָמבר
העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ּפניו, ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
רצֹון יהי מעפעּפי. ּותנּומה מעיני ׁשנה חבלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמעביר
ואל מצוה לדבר ׁשּתרגילני אבֹותי, ואלהי אלהי יי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹמּלפני
יׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט ועֹון. עברה לדבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרגילני
ותּתנני ,ּבתֹורת חלקי ותן ,ּבמצֹותי ּותחּזקני רע. יצר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבי
ותגמלני רֹואי, כל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים ּולחסד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלחן

טֹובים". חסדים ּגֹומל יי, אּתה ּברּו טֹובים. ְֲֲִִִִֵַָָָָָחסדים
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר לביתֿהּכּסא, ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל

עזרּוני, עזרּוני עליֹון. מׁשרתי קדֹוׁשים, מכּבדים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֻ"התּכּבדּו
דרּכן ׁשּזה ואצא, ׁשאּכנס עד לי המּתינּו ׁשמרּוני, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשמרּוני
אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ׁשּיצא ואחר ּבניֿאדם". ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשל
נקבים בֹו ּוברא ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָמל
ׁשאם ,כבֹוד כּסא לפני וידּוע ּגלּוי חלּולים. חלּולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָנקבים
אפׁשר אי מהם, אחד יּפתח אם אֹו מהם אחד ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָיּסתם
ּבׂשר כל רֹופא יי, אּתה ּברּו אחת. ׁשעה אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָלהתקּים

לעׂשֹות". ְֲִַַּומפליא
.Âּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה". יׂשראל "אֹוזר מבר חגֹורֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּכׁשחֹוגר

,לּדר לצאת ּכׁשּמהּל צרּכי". ּכל ּלי "ׁשעׂשית מבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנעליו,
ּברּו" יֹום: ּבכל אדם ּומבר גבר". מצעדי "הּמכין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָמבר
אּתה ּברּו" ּגֹוי"; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו יי ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאּתה
יי אּתה ּברּו" אּׁשה"; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיי

עבד". עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êּכל מבר אּלא סדר, להם אין אּלּו ּברכֹות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונהֿעׂשרה

הרי ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
יׂשראל "אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָׁשחגר
בינה". לׂשכוי "הּנֹותן מבר הּתרנגֹול, קֹול ׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבגבּורה";
אֹותּה. מבר אינֹו - ּבּה נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכל

.Áמלּביׁש" ּכׁשעֹומד מבר אינֹו - ּבכסּותֹו לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?
צרּכי". ּכל ּלי "ׁשעׂשית מבר אינֹו - יחף הל ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָערּוּמים";
אינֹו - רחיצה ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּביֹוםֿהּכּפּורים
אם ׁשנה"; חבלי "הּמעביר ולא ידים", נטילת "על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמבר
האדם"; את יצר "אׁשר מבר אינֹו - לביתֿהּכּסא נכנס ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

אּלּו. ּברכֹות ׁשאר ְְְֵֵָָוכן
.Ëזֹו אחר זֹו אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָֹנהגּו

- בהן נתחּיבּו לא ּבין בהן, נתחיבּו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבביתֿהּכנסת,
ּברכה יבר ולא ּכן, לעׂשֹות ראּוי ואין הּוא, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹוטעּות

ּבּה. נתחיב ְִִֵֵֶַָָאּלאֿאםּֿכן
.Èּבין - קריאתֿׁשמע ׁשּיקרא קדם בּתֹורה לקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּמׁשּכים

נֹוטל - ׁשּבעלּֿפה ּבתֹורה קרא ּבין ׁשּבכתב, ּבתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא. ואחרּֿכ ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ּתחּלה ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָידיו
נא "והערב תֹורה"; ּדברי על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ"אׁשר
ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו תֹורת ּדברי את אלהינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹיי
ׁשמ יֹודעי עּמ וצאצאי וצאצאינּו אנחנּו ונהיה ְְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל,

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה



צט mipdk zkxae dlitz zekld - oqip f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּבתלמּודּֿתֹורה עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי
עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו תֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל. ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
אינֹו - ּתפּלתֹו ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמלאכה
וכל ּתפּלה. מּמצות ּגדֹולה ּתלמּודּֿתֹורה ׁשּמצות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָפֹוסק,

ּבדבריֿתֹורה. ּכעֹוסק רּבים, ּבצרכי ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהעֹוסק
.Ëנפׁשֹות סּכנת מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאין

יׁשיבּנּו; לא - ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואל יׂשראל מל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבלבד.
למלך הּוא ּפֹוסק היהאבל יהרגּנּו. ׁשּמא ּכֹוכבים, עֹובד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

כנגּדֹו ּבא אּנס אֹו ּכֹוכבים עֹובד מל וראה ּבתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעֹומד
נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. - יכֹול אינֹו ואם יקּצר; -ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבאֹותן דרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ּבאים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָועקרּבים
דרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק - ממיתין ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות

פֹוסק. אינֹו - ְִֵֵָלהמית
.Èׁשּפטּור איׁש וכל ּבּתפּלה. חּיבין ּוקטּנים ועבדים ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנׁשים

- הּמת את המלּוין וכל הּתפּלה. מן ּפטּור ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּקריאתֿׁשמע,
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אחרֹות‡. ברכֹות ּתּקנּו אּלּו, תפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו
ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: אּלּו יֹום. ּבכל אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבּלילה,
והּמאיר ּתרּדמה, ׁשנת והּמׁשקיע עיני, על ׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחבלי
מּיצר ׁשּתּצילני אלהי יי מּלפני רצֹון יהי ּבתֿעין. ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאיׁשֹון
הרהּורים ולא רעים חלֹומֹות יבהלּוני ואל רע, ּומּפגע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹרע
לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ׁשלמה מּטתי ּותהא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרעים,
הּמאיר יי, אּתה ּברּו הּמות. איׁשן ּפן עיני והאירה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּולׁשלֹום,

ּבכבֹודֹו". ּכּלֹו ְִָָֻלעֹולם
אׁשּתֹו·. ואפּלּו ויׁשן, מּקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָוקֹורא

ואחרּֿכ רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק (קֹורא עּמֹו ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָיׁשנה
אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ׁשנה אנסּתּו ואם ְֲֲִִִִֵֵַָָָָייׁשן);

ייׁשן. ואחרּֿכ רחמים, ְְֲִִֵַַַָָּפסּוקי
.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה

יצרּתּה ואּתה בראתּה אּתה טהֹורה. ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"אלהי,
לּטלה עתיד ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי נפחּתּה ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָואּתה
זמן ּכל לבֹוא. לעתיד ּבי להחזירּה עתיד ואּתה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמּמּני,
ּכל רּבֹון אלהי, יי לפני אני מֹודה ּבקרּבי, תלּויה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנׁשמה
מתים". לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר יי, אּתה ּברּו ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּמעׂשים.

אלהינּו„. יי אּתה ּברּו" :מבר הּתרנגֹולים, קֹול ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכׁשּׁשֹומע
ּובין יֹום ּבין להבחין בינה לׂשכוי הּנֹותן העֹולם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמל
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ּבגדיו, ּכׁשּלֹובׁש ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלילה".
:מבר ראׁשֹו, על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּוּמים". מלּביׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהעֹולם,
יׂשראל עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו"ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עורים". "ּפֹוקח מבר עיניו, על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתפארה".
רגליו ּכׁשּמֹוריד אסּורים". "מּתיר מבר מּטתֹו, על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּיׁשב
על הארץ "רֹוקע מבר קרקע, עלּֿגּבי ּומּניחם הּמּטה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמן

ידיו, ּכׁשּנֹוטל ּכפּופים". "זֹוקף מבר ּכׁשעֹומד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּמים".
ידים". נטילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָמבר
העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ּפניו, ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
רצֹון יהי מעפעּפי. ּותנּומה מעיני ׁשנה חבלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמעביר
ואל מצוה לדבר ׁשּתרגילני אבֹותי, ואלהי אלהי יי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹמּלפני
יׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט ועֹון. עברה לדבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרגילני
ותּתנני ,ּבתֹורת חלקי ותן ,ּבמצֹותי ּותחּזקני רע. יצר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבי
ותגמלני רֹואי, כל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים ּולחסד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלחן

טֹובים". חסדים ּגֹומל יי, אּתה ּברּו טֹובים. ְֲֲִִִִֵַָָָָָחסדים
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר לביתֿהּכּסא, ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל

עזרּוני, עזרּוני עליֹון. מׁשרתי קדֹוׁשים, מכּבדים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֻ"התּכּבדּו
דרּכן ׁשּזה ואצא, ׁשאּכנס עד לי המּתינּו ׁשמרּוני, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשמרּוני
אלהינּו יי אּתה ּברּו" :מבר ׁשּיצא ואחר ּבניֿאדם". ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשל
נקבים בֹו ּוברא ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָמל
ׁשאם ,כבֹוד כּסא לפני וידּוע ּגלּוי חלּולים. חלּולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָנקבים
אפׁשר אי מהם, אחד יּפתח אם אֹו מהם אחד ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָיּסתם
ּבׂשר כל רֹופא יי, אּתה ּברּו אחת. ׁשעה אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָלהתקּים

לעׂשֹות". ְֲִַַּומפליא
.Âּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה". יׂשראל "אֹוזר מבר חגֹורֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּכׁשחֹוגר

,לּדר לצאת ּכׁשּמהּל צרּכי". ּכל ּלי "ׁשעׂשית מבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנעליו,
ּברּו" יֹום: ּבכל אדם ּומבר גבר". מצעדי "הּמכין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָמבר
אּתה ּברּו" ּגֹוי"; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו יי ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאּתה
יי אּתה ּברּו" אּׁשה"; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיי

עבד". עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êּכל מבר אּלא סדר, להם אין אּלּו ּברכֹות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונהֿעׂשרה

הרי ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
יׂשראל "אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָׁשחגר
בינה". לׂשכוי "הּנֹותן מבר הּתרנגֹול, קֹול ׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבגבּורה";
אֹותּה. מבר אינֹו - ּבּה נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכל

.Áמלּביׁש" ּכׁשעֹומד מבר אינֹו - ּבכסּותֹו לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?
צרּכי". ּכל ּלי "ׁשעׂשית מבר אינֹו - יחף הל ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָערּוּמים";
אינֹו - רחיצה ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּביֹוםֿהּכּפּורים
אם ׁשנה"; חבלי "הּמעביר ולא ידים", נטילת "על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמבר
האדם"; את יצר "אׁשר מבר אינֹו - לביתֿהּכּסא נכנס ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

אּלּו. ּברכֹות ׁשאר ְְְֵֵָָוכן
.Ëזֹו אחר זֹו אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָֹנהגּו

- בהן נתחּיבּו לא ּבין בהן, נתחיבּו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבביתֿהּכנסת,
ּברכה יבר ולא ּכן, לעׂשֹות ראּוי ואין הּוא, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹוטעּות

ּבּה. נתחיב ְִִֵֵֶַָָאּלאֿאםּֿכן
.Èּבין - קריאתֿׁשמע ׁשּיקרא קדם בּתֹורה לקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּמׁשּכים

נֹוטל - ׁשּבעלּֿפה ּבתֹורה קרא ּבין ׁשּבכתב, ּבתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא. ואחרּֿכ ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ּתחּלה ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָידיו
נא "והערב תֹורה"; ּדברי על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ"אׁשר
ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו תֹורת ּדברי את אלהינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹיי
ׁשמ יֹודעי עּמ וצאצאי וצאצאינּו אנחנּו ונהיה ְְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה
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יׂשראל". לעּמֹו ּתֹורה המלּמד יי, אּתה ּברּו .תֹורת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועֹוסקי
מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו"ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּתֹורה". נֹותן יי, אּתה ּברּו ּתֹורתֹו. את לנּו ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהעּמים

.‡Èואחרּֿכ אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָּבכל
ּכהנים; ּברּכת לקרא העם ונהגּו מּדבריֿתֹורה. מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹקֹורא
מקֹומֹות ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין: מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
ּומן הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

ְַַָהּבריּתֹות.
.·Èּבכל ּתהּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

לדוד' מ'ּתהּלה ויֹום, לקרֹותיֹום נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
הּזמירֹות, לפני ברכה ותּקנּו ּולאחריהם. לפניהם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּפסּוקים
'יׁשּתּבח'. והּוא לאחריהם, ּוברכה ׁשאמר', ּברּו' ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהיא
קריאתֿׁשמע. וקֹורא קריאתֿׁשמע על מבר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָואחרּֿכ

.‚Èׁשּמברכין אחר יֹום, ּבכל לקרֹות בהן ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
ויׁש 'ׁשמע'. על מברכין ואחרּֿכ הּים, ׁשירת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ'יׁשּתּבח',
ׁשּתי ׁשּקֹורין יחידים ויׁש 'האזינּו'. ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות

הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות
.„Èּומה והּלילה. הּיֹום ּבין ברכֹות מאה לבר אדם ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָחּיב

ּבפרק ׁשּמנינּו ּברכֹות עׂשריםֿוׁשלׁש אּלּו? ברכֹות מאה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהן
וערבית, ׁשחרית ׁשל קריאתֿׁשמע ׁשל ּברכֹות וׁשבע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָזה;
אּתה ּברּו" :מבר ּבּציצת, ּוכׁשּמתעּטף ּולאחריה; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלפניה
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹיי
יי אּתה ּברּו" :מבר ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבציצת"; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהתעּטף
להניח וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאלהינּו
ׁשמֹונהֿעׂשרה מהן ּתפּלה ׁשּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּתפּלין";
ׁשּתי אֹוכל ּוכׁשהּוא ּברכֹות; וׁשׁש ׁשמֹונים הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶָָברכֹות
ׁשבע - ברכֹות ארּבעֿעׂשרה מבר והּלילה, יֹום ׁשל ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָסעּודֹות
אחת הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּיּטל אחת סעּודה: ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבכל
ׁשבע הרי - ּולאחריו לפניו הּיין ועל ּבּסֹוף, וׁשלׁש ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּתחּלה

הּכל. ּבין ברכֹות מאה הרי ְְֲֵֵֵַָָָֹּברכֹות.
.ÂË,ּבּתפּלה האּפיקֹורֹוסין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבּזמן

חמׁש נמצאּו - ּבברּכתֿהּמזֹון והּמטיב' 'הּטֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָוהֹוסיפּו
ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות יתרֹות. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּברכֹות
הּברכֹות ּבכל הּימים ּבׁשאר נתחּיב לא אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּברכֹות,
ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא הּלילה, ּכל יׁשן ׁשּלא ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹהאּלּו,
מאה להׁשלים צרי - באּלּו וכּיֹוצא לביתֿהּכּסא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנכנס

הּפרֹות. מן ְִֵַָברכֹות

.ÊËוחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו; לפניו ּומבר זה מּפרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואֹוכל

יֹום. ּבכל מאה ׁשּמׁשלים ְְִֵֶַַָָעד
.ÊÈּברכֹות ּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר הּוא: ּכ ּתפּלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָסדר

וקֹורא ּולאחריהם; לפניהם ּומבר הּזמירֹות וקֹורא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאּלּו,
מן קדּׁשה ּומדּלג ּולאחריה, לפניה ּומבר 'ׁשמע' ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאחרּֿכ
קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּברכה
ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד, מּיד יׂשראל', 'ּגאל חֹותם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּוכׁשהּוא
יׁשב ּוכׁשּיׁשלים, ׁשאמרנּו; ּכמֹו מעמד, ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלתפּלה,
והּוא מעט, ּומתחּנן ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן, ּפניו, על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹויּפל
לדוד' 'ּתהּלה יקרא ואחרּֿכ תחנּונים; ּבדברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָיֹוׁשב,

למעׂשיו. ויּפטר כחֹו, ּכפי ויתחּנן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ(מּיׁשב);
.ÁÈ;מּיׁשב לדוד' 'ּתהּלה לקרא מתחיל הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָֹֹּובתפּלת

נֹופל ּוכׁשּמׁשלים, הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחרּֿכ
ויּפטר כחֹו, ּכפי ויתחּנן ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן, ּפניו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹעל
לפניה ּומבר קריאתֿׁשמע קֹורא הערב ּובתפּלת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעׂשיו.
מעמד; ּומתּפּלל לתפּלה, ּגאּלה וסֹומ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּולאחריה,
ערבית ּתפּלת אחר והּמתחּנן ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
'ּגאל אחר 'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ואףֿעלּֿפי מׁשּבח. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ּגאּל ּבין הפסק אינּה ׁשּתיהןיׂשראל', והרי לתפּלה, ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תשע"א ניסן י"ח שישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

חֹוטאים‡. בהן היּו ואפּלּו ּתמיד; נׁשמעת הּצּבּור ,2ּתפּלת ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ
רּבים ׁשל ּבתפּלתן מֹואס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפיכ3אין . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּצּבּור עם עצמֹו לׁשּתף אדם ּביחיד4צרי יתּפּלל ולא ;5, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
אדם יׁשּכים ּולעֹולם הּצּבּור. עם להתּפּלל ׁשּיכֹול 6ּכלֿזמן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

לביתֿהּכנסת עת7ויעריב ּבכל נׁשמעת ּתפּלתֹו ׁשאין אּלא8, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ּבעירֹו ּביתֿהּכנסת ׁשּיׁשֿלֹו מי וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבביתֿהּכנסת.

רע ׁשכן נקרא הּצּבּור, עם ּבֹו .9מתּפּלל ְְִִִִֵֵַַָָָ
לרּוץ·. נרּדפה10ּומצוה "ונדעה ׁשּנאמר: לביתֿהּכנסת, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה יפסיע אל מּביתֿהּכנסת, ּוכׁשּיצא יי". את 11לדעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
יּכנס ּבביתֿהּכנסת, ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָגּסה,

פתחים ׁשני ּׁשּנ12ׁשעּור מה לקּים יתּפּלל, אמר:ואחרּֿכ ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּפתחי" מזּוזת .13"לׁשמר ְְְִָָֹֹ
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ידי1) השליחֿציבור מוציא מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש בית בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך
ציבור. שליח להיות ממנים מי את א).2)חובתו, עמוד ח דף אֿל3)(תענית הן ה): פסוק לו פרק (איוב שנאמר ח.) (ברכות

רש"י). ימאס, לא רבים (תפילת ימאס לא שהציבור4)כביר בשעה להתפלל יכוון ביחידות, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
ה' לך תפילתי "ואני שנאמר: ¯ˆÔÂמתפללים, ˙Ú.(שם (ברכות, הציבור תפילת עת וזוהי רצון, של שהיא עת שיש הרי - לפי5)"

יחידי". יתפלל "ולא התימנים כתב וימנ6)רמב"ם שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי, בן יהושע רבי עםאמר ה
ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד שכר לו נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, הציבור7)עשרה כשאין אפילו

א). עמוד ו דף (ברכות ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל ליחיד מצוה בביתֿהכנסת, אמנם8)מתפללים שאם
הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה עת" "בכל אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו נשמעת שתפילתו עת (שם,9)יש

א). עמוד ח ב).10)דף עמוד ו דף שם).11)(שם, (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת בית שעיכוב בעצמו שמראה לפי
ח12) דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת בית עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים שני רוחב

שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום, בכך אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), ְֹמזּוזת13)עמוד

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּביתֿהּכנסת14ּביתֿהּמדרׁש‚. ּגדֹולים,15ּגדֹול וחכמים . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
היּו לא הרּבה, ּבּתיֿכנסּיֹות ּבעירם להם ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבּתֹורה ׁשם עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא והּוא,16מתּפללין ; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּצּבּור ּתפּלת ׁשם .17ׁשּיתּפּלל ְְִִִֵֶַַַָ

רם„. ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
ׁשֹומעים גדֹולים18והּכל מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין .19 ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹ

מהם20ּובניֿחֹורין אחד ּוׁשליחֿצּבּור מקצתן21, היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לעׂשרה; להם מׁשלימין חֹובתן, ידי ויצאּו התּפללּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכבר

רב ׁשּיהיּו אֹומרים22והּוא, אין וכן התּפּללּו. ׁשּלא העׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ולא ּולאחריה, לפניה ּומברכין ּבּתֹורה קֹוראין ולא ְְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻקדּׁשה,

ּבעׂשרה אּלא ּבּנביאים, .23מפטירין ְְֲִִִִֶַַַָָָ
'ׁשמע'‰. ּברּכת מבר אחד יהיה לא ׁשֹומעים24וכן 25והּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה ּבעׂשרה. אּלא 'אמן', אחריו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועֹונין
ׁשמע' הּכהנים26על ואין ּבעׂשרה. אּלא קּדיׁש אֹומרים ואין . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ידיהם הּמנין27נֹוׂשאים מן והּכהנים ּבעׂשרה, ׁשּכל28אּלא . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מתי "עד ׁשּנאמר: עדה, הּנקראים הם מּיׂשראל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשרה
יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו וגֹו', הּזאת" הרעה ְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻלעדה

.29וכלב ְֵָ

.Âקדּׁשה ּדבר מּיׂשראל,30וכל העדה ּבתֹו אּלא יהא לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻ
הּדברים, אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשאין אףֿעלּֿפי - מקצתם והלכּו ּבעׂשרה בהם התחילּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאם

הּׁשאר31רּׁשאין יגמרּו -32. ְְְִִַַָָ
.Êעּמהם ּוׁשליחֿצּבּור אחד, ּבמקֹום ּכּלם להיֹות ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֻוצרי

ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ,33ּבמקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
מצטרפין - ּבּקטּנה ויחיד ּבּגדֹולה תׁשעה ּתׁשעה34והיּו ; ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

מצטרפין אין - ּבּגדֹולה ויחיד ּבּגדֹולה35ּבּקטּנה צּבּור ; ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
חֹובתן ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה ּבּקטּנה36ּוׁשליחֿצּבּור צּבּור ; ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא ׁשהרי חֹובתן, ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּוׁשליחֿצּבּור
ּבּגדֹולה ׁשּיׁש מּפני אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמפלג

ּומּכאן37ּפּסין מפלגת38מּכאן ּכמֹו היא הרי הּקטּנה,39, מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ּכקרןֿזוית היא הרי אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻואין

ֶָׁשּלּה.
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּקטּנה להתּפּלל40קריאתֿׁשמע מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ; ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻ
רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, קריאתֿׁשמע ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה מפלגת ׁשהיא .41מּפני ְְִִִֵֶֶֶֶָֻ
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א). הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים כניסה על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ְְְִִַָָולא
ברבים.14) תורה בו א).15)שמרביצים עמוד כז דף (מגילה בלבד לתפילה ורב16)שמיוחד אמי "רב א) עמוד ח דף (ברכות

הוא בתורה, שם עוסקים שהיו מדרשם בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי עשר שלושה להם שהיו גב על אף אסי
מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה' "אוהב יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז, פרק (תהילים הכתוב שאמר

"זמן17)כנסיות". כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת לבית ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"ש ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב וכן א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, שלאתפילה לחוש צריך חכם תלמיד

בשביל בא שאינו לומר זכות לכף אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל, התפילה על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו
טֿי).18)לימודו. (הלכה בסמוך ב).19)ראה עמוד כג דף (מגילה שערות שתי שהביאו עשרה שלוש לעבדים20)בני פרט

ב). עמוד לח דף (גיטין למניין מצטרפים אינם כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף הואיל21)כנענים המניין, מן הוא שגם
תפילה. בכלל הוא בפרוע22)וגם ב) פסוק ה פרק (שופטים נאמר ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים, שישה

עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם משלימים התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות
משנה). (כסף בתלמוד מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין: וכן ב).23)ברכו, עמוד כג דף הברכות24)(מגילה

שמע. א).25)שלפני הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר קורא, - עימו לקרות משנה26)והיודע ד, (פרק מגילה במסכת האמור
בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות והן שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה, הפריסה הוא - פורס ג).
אין אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם שם). למשנה
(שמואלֿא, הזבח יברך הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה ורבינו בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית

נכסתא. על יפרוס הוא ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט כהנים.27)פרק כולם28)לברכת - כהנים שכולו הכנסת בית שהרי
משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן כל מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות לאחיהם ומברכים לדוכן עולים

ונקדשתי29) נאמר: יותר, ביארו ושם ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו כב·˙ÍÂשלא פרק (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) שהריÍÂ˙Óפסוק עשרה, להלן מה תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק (במדבר הזאת העדה

מעשרה. פחות יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן אף - כמבואר מעשרה, פחותה עדה הזימון30)אין ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה אלוקינו"). "נברך אומר (שהמברך ה'31)בשם ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר ועליהם

ד). הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי לתורה32)יכלו והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה לקרוא שהתחילו כגון:
רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו אבל33)מברך הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן העודפים הגדולה קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה החצר נגררת34)אין הקטנה כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה (עירובין35)אחרי לזו זו פריצת למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב אין כי

ב). עמוד צב הציבור.36)דף אחרי ונמשך הוא יחיד ציבור השליח קירות.37)כי בקיר38)מחיצות, נשתיירו לא אילו אבל
ממש. אחת כחצר נידונות היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון - ומכאן מכאן פסים ומבודדת.39)הגדולה מורחקת

לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו קדושה עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים הדברים ואין
עמוד פה דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור בכלל הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על אף
דיבור ב) עמוד צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב):

בגדולה". "תשעה בקטנה.40)המתחיל: היא כאילו הצואה רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שם)41)שאין (עירובין,



קי mipdk zkxae dlitz zekld - oqip g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּביתֿהּכנסת14ּביתֿהּמדרׁש‚. ּגדֹולים,15ּגדֹול וחכמים . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
היּו לא הרּבה, ּבּתיֿכנסּיֹות ּבעירם להם ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבּתֹורה ׁשם עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא והּוא,16מתּפללין ; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּצּבּור ּתפּלת ׁשם .17ׁשּיתּפּלל ְְִִִֵֶַַַָ

רם„. ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
ׁשֹומעים גדֹולים18והּכל מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין .19 ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹ

מהם20ּובניֿחֹורין אחד ּוׁשליחֿצּבּור מקצתן21, היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לעׂשרה; להם מׁשלימין חֹובתן, ידי ויצאּו התּפללּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכבר

רב ׁשּיהיּו אֹומרים22והּוא, אין וכן התּפּללּו. ׁשּלא העׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ולא ּולאחריה, לפניה ּומברכין ּבּתֹורה קֹוראין ולא ְְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻקדּׁשה,

ּבעׂשרה אּלא ּבּנביאים, .23מפטירין ְְֲִִִִֶַַַָָָ
'ׁשמע'‰. ּברּכת מבר אחד יהיה לא ׁשֹומעים24וכן 25והּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה ּבעׂשרה. אּלא 'אמן', אחריו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועֹונין
ׁשמע' הּכהנים26על ואין ּבעׂשרה. אּלא קּדיׁש אֹומרים ואין . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ידיהם הּמנין27נֹוׂשאים מן והּכהנים ּבעׂשרה, ׁשּכל28אּלא . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מתי "עד ׁשּנאמר: עדה, הּנקראים הם מּיׂשראל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשרה
יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו וגֹו', הּזאת" הרעה ְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻלעדה

.29וכלב ְֵָ

.Âקדּׁשה ּדבר מּיׂשראל,30וכל העדה ּבתֹו אּלא יהא לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻ
הּדברים, אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשאין אףֿעלּֿפי - מקצתם והלכּו ּבעׂשרה בהם התחילּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאם

הּׁשאר31רּׁשאין יגמרּו -32. ְְְִִַַָָ
.Êעּמהם ּוׁשליחֿצּבּור אחד, ּבמקֹום ּכּלם להיֹות ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֻוצרי

ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ,33ּבמקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
מצטרפין - ּבּקטּנה ויחיד ּבּגדֹולה תׁשעה ּתׁשעה34והיּו ; ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

מצטרפין אין - ּבּגדֹולה ויחיד ּבּגדֹולה35ּבּקטּנה צּבּור ; ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
חֹובתן ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה ּבּקטּנה36ּוׁשליחֿצּבּור צּבּור ; ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא ׁשהרי חֹובתן, ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּוׁשליחֿצּבּור
ּבּגדֹולה ׁשּיׁש מּפני אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמפלג

ּומּכאן37ּפּסין מפלגת38מּכאן ּכמֹו היא הרי הּקטּנה,39, מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ּכקרןֿזוית היא הרי אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻואין

ֶָׁשּלּה.
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּקטּנה להתּפּלל40קריאתֿׁשמע מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ; ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻ
רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, קריאתֿׁשמע ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה מפלגת ׁשהיא .41מּפני ְְִִִֵֶֶֶֶָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א). הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים כניסה על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ְְְִִַָָולא
ברבים.14) תורה בו א).15)שמרביצים עמוד כז דף (מגילה בלבד לתפילה ורב16)שמיוחד אמי "רב א) עמוד ח דף (ברכות

הוא בתורה, שם עוסקים שהיו מדרשם בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי עשר שלושה להם שהיו גב על אף אסי
מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה' "אוהב יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז, פרק (תהילים הכתוב שאמר

"זמן17)כנסיות". כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת לבית ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"ש ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב וכן א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, שלאתפילה לחוש צריך חכם תלמיד

בשביל בא שאינו לומר זכות לכף אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל, התפילה על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו
טֿי).18)לימודו. (הלכה בסמוך ב).19)ראה עמוד כג דף (מגילה שערות שתי שהביאו עשרה שלוש לעבדים20)בני פרט

ב). עמוד לח דף (גיטין למניין מצטרפים אינם כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף הואיל21)כנענים המניין, מן הוא שגם
תפילה. בכלל הוא בפרוע22)וגם ב) פסוק ה פרק (שופטים נאמר ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים, שישה

עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם משלימים התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות
משנה). (כסף בתלמוד מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין: וכן ב).23)ברכו, עמוד כג דף הברכות24)(מגילה

שמע. א).25)שלפני הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר קורא, - עימו לקרות משנה26)והיודע ד, (פרק מגילה במסכת האמור
בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות והן שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה, הפריסה הוא - פורס ג).
אין אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם שם). למשנה
(שמואלֿא, הזבח יברך הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה ורבינו בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית

נכסתא. על יפרוס הוא ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט כהנים.27)פרק כולם28)לברכת - כהנים שכולו הכנסת בית שהרי
משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן כל מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות לאחיהם ומברכים לדוכן עולים

ונקדשתי29) נאמר: יותר, ביארו ושם ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו כב·˙ÍÂשלא פרק (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) שהריÍÂ˙Óפסוק עשרה, להלן מה תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק (במדבר הזאת העדה

מעשרה. פחות יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן אף - כמבואר מעשרה, פחותה עדה הזימון30)אין ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה אלוקינו"). "נברך אומר (שהמברך ה'31)בשם ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר ועליהם

ד). הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי לתורה32)יכלו והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה לקרוא שהתחילו כגון:
רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו אבל33)מברך הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן העודפים הגדולה קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה החצר נגררת34)אין הקטנה כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה (עירובין35)אחרי לזו זו פריצת למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב אין כי

ב). עמוד צב הציבור.36)דף אחרי ונמשך הוא יחיד ציבור השליח קירות.37)כי בקיר38)מחיצות, נשתיירו לא אילו אבל
ממש. אחת כחצר נידונות היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון - ומכאן מכאן פסים ומבודדת.39)הגדולה מורחקת

לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו קדושה עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים הדברים ואין
עמוד פה דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור בכלל הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על אף
דיבור ב) עמוד צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב):

בגדולה". "תשעה בקטנה.40)המתחיל: היא כאילו הצואה רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שם)41)שאין (עירובין,
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.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליחֿצּבּור
ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
חֹובתֹו, ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע אבל להתּפּלל; יֹודע ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכׁשאינֹו

עצמֹו ּבתפּלת .42אּלא ְְִִֶַַָ
.Èאמּורים ּדברים חּוץ43ּבּמה הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר ? ְְְֲִִִֶַַָָָָ

הּיֹובל ׁשנת ׁשל ויֹוםֿהּכּפּורים ּבׁשני44מראׁשֿהּׁשנה אבל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מי ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע, את מֹוציא ׁשליחֿצּבּור אּלּו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָימים
הּיֹודעים רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ׁשהם מּפני יֹודע, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשאינֹו

ּכׁשליחֿצּבּור ּדעּתן לכּון יכֹולין רצה45אֹותן אם לפיכ . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשליחֿצּבּור ּתפּלת על אּלּו ימים ּבׁשני לסמ ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּיֹודע

ּבידֹו. הרׁשּות - חֹובתֹו ידי ְְְְִֵָָָלהֹוציאֹו
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא ׁשליחֿצּבּור, ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּביֹותר.46ּובמעׂשיו מׁשּבח זה הרי - זקן היה ואם . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ורגי ערב ׁשקֹולֹו אדם ׁשליחֿצּבּור להיֹות לּומׁשּתּדלין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

זקנֹו47לקרֹות נתמּלא ׁשּלא ּומי חכם48. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני ׁשליחֿצּבּור, יהא לא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּגדֹול,
ׁשלׁשֿעׂשרה אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ׁשמע, על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא

.49ׁשנים ִָ

.·Èלעי"ן אֹו עי"ן לאל"ף ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכן
- ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי וכל ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָאל"ף,

ׁשליחֿצּבּור אֹותֹו ממּנין מּתלמידיו50אין אחד ממּנה והרב . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבצּבּור לפניו ׁשמע51להתּפּלל על ּפֹורס הּסּומא ונעׂשה52. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשהּוא53ׁשליחֿצּבּור אףֿעלּֿפי - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ
ׁשמע על עד54פֹורס לתפּלה, ׁשליחֿצּבּור נעׂשה אינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

עטּוף .55ׁשּיהיה ְִֶֶָ

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

יֹוׁשבים,‡. העם ּכל ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור ּתפּלֹות ְְִִִֵֶַַַַָָָָסדר
העם, ּבאמצע ועֹומד הּתבה, לפני יֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשליחֿצּבּור
ׁשמּה יהא "אמן, עֹונים: העם וכל קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּומתחיל
'אמן' ועֹונין ּכחן, ּבכל עלמּיא" ּולעלמי לעלם מבר ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹרּבא
והם ,"המבר יי את "ּברכּו אֹומר: ואחרּֿכ קּדיׁש. ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּבסֹוף
על ּופֹורס ּומתחיל ועד". לעֹולם המבר יי ּברּו" ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעֹונים:
ּוברכה. ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונים והם רם, ּבקֹול ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָׁשמע
יׂשראל'. 'ּגאל ׁשּמבר עד קֹורא, עּמֹו ולקרֹות לבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהּיֹודע

יֹודע·. ׁשאינֹו ּומי ּבלחׁש. ּומתּפללים מּיד עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּכל
ּבלחׁש ׁשליחֿצּבּור ׁשּיתּפּלל עד וׁשֹותק, עֹומד - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלהתּפּלל
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כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם, אוסרת היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה שאנשי פי על ואף
ג, פרק שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה מאחורי המונחת

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) כדי42)הלכה אלא בקול, התפילה על חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים אורח (טור אחריו קדושה אלא43)שיענו חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,

עצמו. ח).44)בתפילת הלכה ב, (פרק לעיל כמבואר השנה ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו השנה45)שיש (ראש
א). עמוד לה עלי46)דף "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף שליח·˜ÏÂ‰(תענית זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני היורד הגון שאינו סדורים47)ציבור תפילה של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים, ובנביאים בתורה
לתפילות רבינו למד ומשם ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר שם אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו

לו48)יוםֿיום. צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע אחד אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין לימים צעיר שהוא
דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי אלא השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור, להיות היוכל כלל, זקן
לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות זה בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או חמה", כ"סריס
שליחֿציבור להיות לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע אשר הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין "מי

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת עם טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק וכדאי49)בלי א). עמוד כד דף (מגילה
במינוי ממנין, אין ההלכה: התחלת כלשון קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי רבינו שמונה התנאים שכל ְִַלהעיר,
קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא רק אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר קבוע שליחֿציבור

משנה). (לחם הוא מפני50)יכול חיפה... בית אנשי ולא שאן בית אנשי לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
אומרים: הם כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן לאלפי"ן הוא,ÚÈ¯שקוראין קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈

שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים "פנים" יש וכו'51)כי שבציבור גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי על אף
התנאים כל בו שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד למנות הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר

ב). עמוד לג (דף ברכות ממסכת להוכיח יש וכן משנה). (כסף שאינו52)האמורים פי על אף המאורות" "יוצר ברכת ומברך
מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד דף (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף סוף כי השמש, אור את רואה
בי לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק כח, פרק (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש והיית זה: מקרא ןעל
אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי לילה באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד לאורה? אפילה
הקוצים". ומן הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני, לו:

אלא53) שם, אין התיבה לפני שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה ד, פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
עיניו שכהו או "סומא, האומרים: קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים דברי על מיוסדים רבינו שדברי

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים התיבה לפני יורדים זיקנה, את54)מרוב פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה ששנינו כמו
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו וכתיפיו קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם ופירש שמע"

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק טו).55)(ישעיה הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד תפילת1)משום סדר ֵַָ
תיקנוה. למה בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע משתקים מי את ובשבת; בחול הציבור
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יפסיע הּצּבּור, עם ּתפּלתֹו ׁשּיגמר מי וכל העם. ׁשאר ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֹעם
ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ּפסיעֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשלׁש

ְִֶַַׁשּיפסיע.
לאחֹוריו‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש ׁשליחֿצּבּור ׁשּיפסיע ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואחר

להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל מתחיל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹויעמד,
'אמן' ועֹונין וׁשֹומעים עֹומדים והּכל התּפּלל. ׁשּלא מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאת
ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין - ּוברכה ּברכה ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

חֹובתן. ידי יצאּו ׁשּכבר ְְְֵֵֶָָָָאּלּו
ׁשליחֿ„. ׁשהּגיע וכיון ׁשליׁשית. ּבברכה קדּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואֹומר

ּבּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
- וכֹורע ל'מֹודים' ׁשליחֿצּבּור ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדאי, יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו יי ל אנחנּו ְְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"מֹודים
על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית.
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
רצֹונ ולעׂשֹות ּבאמת ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹֻלחצרֹות
'מֹודים האֹומר: וכל ."ל מֹודים ׁשאנחנּו על ׁשלם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבב

אֹותֹו. מׁשּתקין ְְִִַמֹודים',
ויּטה‰. ּפניו על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר

וי נֹופל. והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ויגּביּהמעט, ׁשב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ
מּיׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹראׁשֹו,
ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו ׁשליחֿצּבּור יעמד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹואחרּֿכ
וכּו', רחּום' 'והּוא ואֹומר ּבּתחּלה. ׁשעֹונין ּכדר עֹונים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוהם
עּמֹו. קֹוראים והם יֹוׁשבים, והם עֹומד הּוא - וכּו' ְְְְְְִִִִֵֵֵָ'ּתהּלה'
וכּו', זאת' 'ואני וכּו', ּגֹואל' לצּיֹון 'ּובא אֹומר ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹואחרּֿכ
וגֹומר קדֹוׁש', ואמר זה אל זה וקרא קדֹוׁש... ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ'ואּתה
וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁש קדֹוׁש' 'קדֹוׁש עֹונין והם ְְְְִִֵֵַָָָָָֻהּקדּׁשה,
וקֹורא וכּו' רּוח' 'וּתׂשאני ואֹומר ּתרּגּום, הּקדּׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֻוקֹורא
ּתרּגּום, וקֹוראהּו ועד" לעלם ימל "יי ואֹומר ּתרּגּום, ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאֹותֹו

העם. להבין ְְִֵָָָּכדי
.Â,ּתרּגּומן עם אחריה וׁשל קדּׁשה ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואּלּו

תחנּונים ּבדברי מתחּנן ואחרּֿכ קדּׁשה. סדר הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהם
ּכדרּכן עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êלּקח ׁשּלא קןֿצּפֹור, על ׁשרחם "מי ּבּתחנּונים: ׁשאמר ֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹמי

אחד, ּביֹום ּבנֹו ואת אתֹו לׁשחט ׁשּלא אֹו הּבנים, על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהאם
מּפני אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו", ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני היּו ׁשאּלּו רחמים; ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצֹות
ירּבה לא וכן ּכלֿעּקר. ׁשחיטה לנּו מּתיר היה לא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹרחמים,
והחזק והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויים
ׁשבחיו; ּבסֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ

הּׁשלֹום. עליו רּבנּו, מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר ֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
.Á,'וכּו 'בית יֹוׁשבי 'אׁשרי ׁשליחֿצּבּור אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּבמנחה

ׁשליחֿ ועֹומד מּיׁשב, והעם הּוא קֹורא וכּו', לדוד' ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ'ּתהּלה
ּכדרּכן, ועֹונין אחריו עֹומדים והם קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָצּבּור
ּומתּפּלל ׁשליחֿצּבּור חֹוזר ואחרּֿכ ּבלחׁש. ּכּלם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָֻּומתּפללין

הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ּבׁשחרית, ׁשעׂשה ּכדר רם, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול
והם, הּוא ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהם, על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹונֹופלים
ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית, ׁשעׂשה ּכדר מּיׁשב מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומתחּנן

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן עֹונין העם וכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקּדיׁש,
.Ë'רחּום 'והּוא ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבערב

יי ּברּו" עֹונין והם וכּו', "המבר יי את "ּברכּו ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוכּו',
קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד". לעֹולם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהמבר
ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש, ּומתּפללין עֹומדים הּכל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָֹואחרּֿכ
רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והם קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָאֹומר
יבר לא לפיכ חֹובה; ערבית ּתפּלת ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹערבית,
להֹוציאֹו ּכדי ּבהם, ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין לבּטלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּברכֹות

חֹובתֹו. ְֵָידי
.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר ׁשליחֿצּבּור, חֹוזר ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

אּלא ׁשבע, מתּפּלל אינֹו אבל רם. ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעם
יי אּתה ּברּו" אֹומר: הּוא וכן ׁשבע. מעין אחת ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּברכה
ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹאלהינּו
ברחמיו קנה עליֹון, אל והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיעקב,
האל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ּבדברֹו, אבֹות מגן וארץ. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשמים
בם ּכי קדׁשֹו, ׁשּבת ּביֹום לעּמֹו הּמניח ּכמֹוהּו. ׁשאין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה נעבד לפניו להם. להניח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
הּׁשלֹום, אדֹון ההֹודאֹות, אל הּברכֹות. מעין ּתמיד יֹום ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּבכל
מדּׁשני לעם ּבקדּׁשה ּומניח הּׁשביעי, ּומבר הּׁשּבת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֻֻמקּדׁש

ואלה אלהינּו בראׁשית. למעׂשה זכר נאענג, רצה אבֹותינּו י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹ
קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת". מקּדׁש יי, אּתה ּברּו וכּו'. ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָבמנּוחתנּו

העם. ּכל ְְִִָָָָונפטרין
.‡Èלהתּפּלל ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹולּמה

ולא לבא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבתֹות, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹערבית
סּכנה. לידי ויבא ּבביתֿהּכנסת לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהׁשלים
העם, כל ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, ׁשליחֿצּבּור חֹוזר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלפיכ

עּמהם. ויצא הּמתאחר ׁשּיׁשלים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעד
.·Èיֹוםֿהּכּפּורים אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל יֹוםֿטֹוב ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה לפני ערבית הּיֹורד ׁשליחֿצּבּור אין ראׁשֿחדׁש, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אבל זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו. ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבלבד,
.‚Èּתפּלת ׁשליחֿצּבּור ּכׁשּגֹומר טֹובים, וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

וכּו' לדוד' 'ּתהּלה ואחרּֿכ קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מתּפּלל ואחרּֿכ ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָואֹומר
אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּוסף
ותחנּונים קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם מּוסף, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּתפּלת
קדם אֹותּה אֹומר אּלא הּימים, ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר
הּיֹום, סדר ואֹומר לדוד' 'ּתהּלה קֹורא ּכיצד? הּמנחה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתפּלת
וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר תחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èקדם קדּׁשה סדר אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻֻּבראׁשי

ּתפּלת אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ּבמֹוצאיֿׁשּבת מּוסף. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּתפּלת
מבּדיל. ואחרּֿכ קּדיׁש, ואֹומרים ְְְְִִִֶֶַַַַָָהערב,
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יפסיע הּצּבּור, עם ּתפּלתֹו ׁשּיגמר מי וכל העם. ׁשאר ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֹעם
ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ּפסיעֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשלׁש

ְִֶַַׁשּיפסיע.
לאחֹוריו‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש ׁשליחֿצּבּור ׁשּיפסיע ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואחר

להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל מתחיל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹויעמד,
'אמן' ועֹונין וׁשֹומעים עֹומדים והּכל התּפּלל. ׁשּלא מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאת
ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין - ּוברכה ּברכה ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

חֹובתן. ידי יצאּו ׁשּכבר ְְְֵֵֶָָָָאּלּו
ׁשליחֿ„. ׁשהּגיע וכיון ׁשליׁשית. ּבברכה קדּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואֹומר

ּבּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
- וכֹורע ל'מֹודים' ׁשליחֿצּבּור ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדאי, יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו יי ל אנחנּו ְְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"מֹודים
על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית.
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
רצֹונ ולעׂשֹות ּבאמת ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹֻלחצרֹות
'מֹודים האֹומר: וכל ."ל מֹודים ׁשאנחנּו על ׁשלם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבלבב

אֹותֹו. מׁשּתקין ְְִִַמֹודים',
ויּטה‰. ּפניו על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר

וי נֹופל. והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ויגּביּהמעט, ׁשב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ
מּיׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹראׁשֹו,
ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו ׁשליחֿצּבּור יעמד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹואחרּֿכ
וכּו', רחּום' 'והּוא ואֹומר ּבּתחּלה. ׁשעֹונין ּכדר עֹונים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוהם
עּמֹו. קֹוראים והם יֹוׁשבים, והם עֹומד הּוא - וכּו' ְְְְְְִִִִֵֵֵָ'ּתהּלה'
וכּו', זאת' 'ואני וכּו', ּגֹואל' לצּיֹון 'ּובא אֹומר ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹואחרּֿכ
וגֹומר קדֹוׁש', ואמר זה אל זה וקרא קדֹוׁש... ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ'ואּתה
וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁש קדֹוׁש' 'קדֹוׁש עֹונין והם ְְְְִִֵֵַָָָָָֻהּקדּׁשה,
וקֹורא וכּו' רּוח' 'וּתׂשאני ואֹומר ּתרּגּום, הּקדּׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֻוקֹורא
ּתרּגּום, וקֹוראהּו ועד" לעלם ימל "יי ואֹומר ּתרּגּום, ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאֹותֹו

העם. להבין ְְִֵָָָּכדי
.Â,ּתרּגּומן עם אחריה וׁשל קדּׁשה ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואּלּו

תחנּונים ּבדברי מתחּנן ואחרּֿכ קדּׁשה. סדר הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהם
ּכדרּכן עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êלּקח ׁשּלא קןֿצּפֹור, על ׁשרחם "מי ּבּתחנּונים: ׁשאמר ֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹמי

אחד, ּביֹום ּבנֹו ואת אתֹו לׁשחט ׁשּלא אֹו הּבנים, על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהאם
מּפני אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו", ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני היּו ׁשאּלּו רחמים; ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצֹות
ירּבה לא וכן ּכלֿעּקר. ׁשחיטה לנּו מּתיר היה לא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹרחמים,
והחזק והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויים
ׁשבחיו; ּבסֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ

הּׁשלֹום. עליו רּבנּו, מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר ֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
.Á,'וכּו 'בית יֹוׁשבי 'אׁשרי ׁשליחֿצּבּור אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּבמנחה

ׁשליחֿ ועֹומד מּיׁשב, והעם הּוא קֹורא וכּו', לדוד' ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ'ּתהּלה
ּכדרּכן, ועֹונין אחריו עֹומדים והם קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָצּבּור
ּומתּפּלל ׁשליחֿצּבּור חֹוזר ואחרּֿכ ּבלחׁש. ּכּלם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָֻּומתּפללין

הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ּבׁשחרית, ׁשעׂשה ּכדר רם, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול
והם, הּוא ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהם, על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹונֹופלים
ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית, ׁשעׂשה ּכדר מּיׁשב מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומתחּנן

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן עֹונין העם וכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקּדיׁש,
.Ë'רחּום 'והּוא ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבערב

יי ּברּו" עֹונין והם וכּו', "המבר יי את "ּברכּו ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוכּו',
קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד". לעֹולם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהמבר
ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש, ּומתּפללין עֹומדים הּכל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָֹואחרּֿכ
רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והם קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָאֹומר
יבר לא לפיכ חֹובה; ערבית ּתפּלת ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹערבית,
להֹוציאֹו ּכדי ּבהם, ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין לבּטלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּברכֹות

חֹובתֹו. ְֵָידי
.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר ׁשליחֿצּבּור, חֹוזר ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

אּלא ׁשבע, מתּפּלל אינֹו אבל רם. ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעם
יי אּתה ּברּו" אֹומר: הּוא וכן ׁשבע. מעין אחת ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּברכה
ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹאלהינּו
ברחמיו קנה עליֹון, אל והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיעקב,
האל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ּבדברֹו, אבֹות מגן וארץ. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשמים
בם ּכי קדׁשֹו, ׁשּבת ּביֹום לעּמֹו הּמניח ּכמֹוהּו. ׁשאין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה נעבד לפניו להם. להניח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
הּׁשלֹום, אדֹון ההֹודאֹות, אל הּברכֹות. מעין ּתמיד יֹום ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּבכל
מדּׁשני לעם ּבקדּׁשה ּומניח הּׁשביעי, ּומבר הּׁשּבת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֻֻמקּדׁש

ואלה אלהינּו בראׁשית. למעׂשה זכר נאענג, רצה אבֹותינּו י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹ
קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת". מקּדׁש יי, אּתה ּברּו וכּו'. ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָבמנּוחתנּו

העם. ּכל ְְִִָָָָונפטרין
.‡Èלהתּפּלל ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹולּמה

ולא לבא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבתֹות, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹערבית
סּכנה. לידי ויבא ּבביתֿהּכנסת לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהׁשלים
העם, כל ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, ׁשליחֿצּבּור חֹוזר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלפיכ

עּמהם. ויצא הּמתאחר ׁשּיׁשלים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעד
.·Èיֹוםֿהּכּפּורים אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל יֹוםֿטֹוב ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה לפני ערבית הּיֹורד ׁשליחֿצּבּור אין ראׁשֿחדׁש, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אבל זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו. ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבלבד,
.‚Èּתפּלת ׁשליחֿצּבּור ּכׁשּגֹומר טֹובים, וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

וכּו' לדוד' 'ּתהּלה ואחרּֿכ קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מתּפּלל ואחרּֿכ ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָואֹומר
אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּוסף
ותחנּונים קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם מּוסף, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּתפּלת
קדם אֹותּה אֹומר אּלא הּימים, ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר
הּיֹום, סדר ואֹומר לדוד' 'ּתהּלה קֹורא ּכיצד? הּמנחה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתפּלת
וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר תחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èקדם קדּׁשה סדר אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻֻּבראׁשי

ּתפּלת אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ּבמֹוצאיֿׁשּבת מּוסף. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּתפּלת
מבּדיל. ואחרּֿכ קּדיׁש, ואֹומרים ְְְְִִִֶֶַַַַָָהערב,
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ּבכּונה;‡. ויתּפּלל יחזר - לּבֹו את כּון ולא ׁשהתּפּלל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמי
מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם לראׁש. חֹוזר - הראׁשֹונֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּטעה
ואם ל'עבֹודה'. יחזר - אחרֹונֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָֹטעה
ׁשּטעה ּברכה לתחּלת חֹוזר - האמצעּיֹות מן ּבאחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָטעה
ׁשּטעה ׁשליחֿצּבּור וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָבּה,

חֹוזר. הּוא זֹו ּדר על - רם ּבקֹול מתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּכׁשהּוא
אני·. - ּבלחׁש מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשליחֿצּבּור טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

צּבּור, טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹאֹומר,
טעה ׁשּלא והּוא, רם. ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ּכמֹו חֹוזר, לעֹולם בהם, טעה ׁשאם ראׁשֹונֹות; ְְְִִֵֶֶָָָָָּבׁשלׁש

חֹוזר. ִֵֶַָׁשהּיחיד
וׁשהה‚. יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל ׁשּטעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליחֿצּבּור

אין האּפיקֹורסין, ּבברּכת טעה ואם ּתחּתיו. אחר יעמד - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשעה
אּפיקֹורסּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹממּתינין
- ּבּה התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, בֹו; ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה

ׁשעה. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹממּתינין
ראׁשֹון,„. בּה ׁשּטעה ּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּומהיכן

מן ּבאחת טעה אם אבל האמצעּיֹות. מן ּבאחת טעה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָאם
מ הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, ּבאחתהּׁשלׁש טעה ואם הראׁש. ן ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

ה'עבֹודה'. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, ְֲֲִִִִֵַַַָָָמן
צבּועים!‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:

עֹובר, איני אמר: ּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ
יעבר. לא יחף אף - סנּדל! ּברגלי ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמּפני

.Âחֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אם התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה מתּפּלל אּלאֿאםּֿכן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
נדבה, ּתפּלת הּיֹום ּכל להתּפּלל יחיד רצה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנדבה;
- התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיתּפּלל.
- ערבית ּתפּלת היתה ואם ּברכה. ּבאמצע ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּפֹוסק,
ּדעת על אּלא מּתחּלה, אֹותּה התּפּלל ׁשּלא פֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
.Êנזּכר ואם יצא. לא - ּבׁשּבת חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמי

וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוהּוא
אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּומתּפּלל
ּבאמצע אפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף אבל במנחה; אֹו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָבׁשחרית
מּוסף ׁשהּוא ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה הׁשלים אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּברכה.
ואחד יֹוםֿטֹוב ואחד ׁשּבת אחד מּוסף. ּומתּפּלל חֹוזר -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ֶֹֹראׁשֿחדׁש.
.Áולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר. אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ'מֹוריד
לראׁש; חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואם
נעצר הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין - טל הזּכיר לא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואם

ּבּקׁשה. צרי ְִֵַָָָואין

.Ëׁשֹומע' קדם נזּכר אם הּׁשנים: ּבברּכת ׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי
אחר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּתפּלה'
נזּכר לא ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר - ּתפּלה' 'ׁשֹומע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל לראׁש חֹוזר - ּתפּלתֹו ּכל ׁשהׁשלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹעד

.Èׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם ויבֹוא': 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר; ל'עבֹודה' חֹוזר - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו
אחר ּתחנּונים לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתפּלתֹו
- רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים אחר ונזּכר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתפּלתֹו,

ל'עבֹודה'. ֲֵָָחֹוזר
.‡Èבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה

ראׁשֿחדׁש, ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה
חֹוזר. אינֹו הזּכיר, לא ְִִִֵֵֹאם

.·Èחֹוזר ׁשליחֿצּבּור ּומתּפּלל, חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
חּוץ רם, ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת כמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
ולא ׁשליחֿצּבּור ׁשכח ׁשאם ראׁשֿחדׁש, ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית
מחזירין אין - ּתפּלתֹו ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהזּכיר
ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי צּבּור; טרח מּפני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ראׁשֿחדׁש. ּבּה ְִֶַָֹֹמזּכיר
.‚Èטעה יֹוםֿהּכּפּורים, עד ׁשּמראׁשֿהּׁשנה ימים ֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹעׂשרה

לראׁש. חֹוזר - הּקדֹוׁש' 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
- ּומׁשּפט' צדקה אֹוהב מל' ּבעׁשּתיֿעׂשרה וחתם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, לתחּלת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחֹוזר

ו הּסדר; על ּכלוהֹול ׁשהׁשלים עד אּלא נזּכר לא אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשליחֿצּבּור. ואחד יחיד אחד לראׁש. חֹוזר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּתפּלתֹו,

.„Èמׁשלים - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹטעה
הּנּסים' 'על הזּכיר ׁשּלא מי וכן לחזר. צרי ואינֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּתפּלתֹו
חֹוזר אינֹו - ּתענית ּבתפּלת ו'עננּו' ּובפּורים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֻּבחנּכה
קדם נזּכר ואם ׁשליחֿצּבּור. ואחד יחיד אחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומתּפּלל.
ּפֹודה ּתפּלה, ׁשֹומע אּתה ּכי "עננּו אֹומר: רגליו, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעקר
וגֹו'. פי" אמרי לרצֹון יהיּו - וצּוקה צרה עת ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָּומּציל

.ÂËערבית יתּפּלל - ּבערבֿׁשּבת מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח
מנחה התּפּלל ולא ׁשכח ּביֹוםֿטֹוב. וכן ׁשּבת, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל ביֹוםֿטֹוב, אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת
הבּדיל ואם ּבּׁשנּיה; מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל - ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹחל
לא אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן
ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהבּדיל
ׁשהקּדימּה מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשליׁשית,
ׁשחרית אפּלּו תפּלֹות, ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָלתפּלת
ּתפּלה ּבין יׁשהה אּלא זֹו, אחר זֹו יתּפּלל לא - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּוסף

עליו. ּדעּתֹו ׁשּתתחֹונן ּכדי ְְְְִִִֵֵֶַָָָלתפּלה
.ÊËלתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור

ּבלחׁש: ׁשּמתּפללין צּבּור ּומצא לביתֿהּכנסת הּנכנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצּבּור.
לקדּׁשה ׁשליחֿצּבּור יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל יכֹול ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֻאם
ׁשליחֿצּבּור ׁשּיתחיל עד ימּתין - לאו ואם יתּפּלל; -ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חול1) של המתפלל דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה; ולהתפלל לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל
דינו. מה חודש בראש ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת,

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip h"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד במּלה מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם קדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה, ׁשליחֿצּבּור ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֻֻׁשּיּגיע
קדם להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ׁשאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומתּפּלל
ולא יפסיק לא - לקדּׁשה ׁשליחֿצּבּור והּגיע ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליחֿצּבּור,
'מבר רּבא ׁשמּה יהא 'אמן יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻיענה
הּברכֹות. ּבׁשאר לֹומר צרי ואין הּתפּלה, ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהּוא

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת

אחד־עׂשר 1ּפרק
¤¤©©¨¨

בית‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ׁשּיׁשּֿבֹו מקֹום ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ּתפּלה עת ּבכל לתפּלה בֹו נקרא2ׁשּיּכנסּו זה ּומקֹום , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ

להם לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּביתֿהּכנסת.
ּוכתּובים3ּביתֿהּכנסת נביאים ספרּֿתֹורה, להם ולקנֹות ,4. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשל·. ּבגבהּה אּלא אֹותּה ּבֹונין אין ּביתֿהּכנסת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּבֹונין
ּומגּביהין5עיר ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: עד6, אֹותּה ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל גבֹוהה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתהא
ּבּמזרח, אּלא הּכנסת ּפתחי ּפֹותחין ואין אלהינּו". ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית

קדמה" הּמׁשּכן לפני "והחנים היכל,7ׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּברּוח זה היכל ּובֹונין ספרּֿתֹורה. ּבֹו ׁשּמתּפללין8ׁשּמּניחין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ההיכל מּול אל פניהם ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
לּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו

הּביתּומעמי‚. ּבאמצע ּבימה עליה9דין ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
כּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר אׁשר מי אֹו בּתֹורה, ּכדי10הּקֹורא , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ספרּֿתֹורה ׁשּיׁשּֿבּה הּתבה ּוכׁשּמעמידין ּכּלם. ,11ׁשּיׁשמעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבאמצע אֹותּה ּופניה12מעמידין ההיכל ּכלּפי הּתבה ואחֹורי , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

העם. ְֵַָָּכלּפי
יֹוׁשבין„. הּזקנים ּבבּתיֿכנסּיֹות? יֹוׁשבין העם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּכיצד

ההיכל ּכלּפי ואחֹוריהם העם, ּכלּפי העם13ּופניהם וכל ; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשּורה לאחֹורי הּׁשּורה ּופני ׁשּורה, לפני ׁשּורה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָיֹוׁשבין

הּקדׁש ּכלּפי העם כל ּפני ׁשּיהיּו עד ּוכלּפי14ׁשּלפניה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לתפּלה, עֹומד ׁשּׁשליחֿצּבּור ּובעת הּתבה. ּוכלּפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּזקנים

הּתבה לפני ּבארץ העם.15עֹומד ּכׁשאר הּקדׁש לפני ּופניו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּובּתיֿמדרׁשֹות‰. ּכבֹוד,16ּבּתיֿכנסּיֹות ּבהן נֹוהגין , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

ּומרּביצין17ּומכּבדים יׂשראל18אֹותן ּכל ונֹוהגין אֹותן. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּובּמערב הּצבי20ּובׁשנער19ּבספרד להדליק21ּובארץ ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

מחצלאֹות22עׁשׁשּיֹות ּבקרקען ּולהּציע 23ּבבּתיֿכנסּיֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
אדֹום ּובערי עליהם. ליׁשב על24ּכדי ּבּה יֹוׁשבין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָ

ְִַהּכסאֹות.
.Â,קּלּותֿראׁש ּבהן נֹוהגין אין ּובּתיֿמדרׁשֹות, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתיֿכנסּיֹות

ואין ּבהן, אֹוכלין ואין בטלה; וׂשיחה והּתּול ׂשחֹוק ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּכגֹון
נאֹותין25ׁשֹותין ואין מטּילין26ּבהן, ואין ואין27ּבהן, ּבהן; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

החּמה מּפני ּבחּמה ּבהן הּגׁשמים.28נכנסין מּפני ּובּגׁשמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ולׁשּתֹות לאכל מּתרין ותלמידיהם מּדחק29וחכמים .30ּבהן ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
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לבנות1) כדי כנסת בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית קדושת בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה
כרכים. לשל כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; דף2)אחר (סנהדרין חז"ל אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי

שורה". השכינה עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד י"א).3)לט פרק מציעא בבא שירצה4)(תוספתא מי כל בהם שיקרא כדי (שם) ֵ
וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא בימיהם ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו (לשון הציבור מן לקרוא
א). סעיף ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים בהם ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו אבל בלבד,

ג).5) פרק מגילה ב).6)(תוספתא, קטן סעיף ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת גבוה בניין אותו שבונים
ודווקא7) במערב. שהיה הארון נגד הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה). ג פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה

הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ לצד מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב, מתפללים שהיו בימיהם
ק"נ). סימן (טור הכנסת בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי במערב, אותו8)אלא בונים למזרח מתפללים שאם

שביארנו. כמו מזרח, א).9)בצד הלכה ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף הכובשים10)(סוכה ותוכחה מוסר דברי
אותו. ומכניעים האדם של ליבו כדי11)את בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה ספר ובה תיבה להעמיד היה מנהגם

בספר שמצוה תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן שיהא וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן שיהא
קנ"ז). סימן הרמב"ם לשונות ב, חלק (רדב"ז ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא לטרוח העם יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה

שם).12) (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל, עומד השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל וסמוך לדרום. צפון בין
הלכה13) כל את העתיק ה) סעיף ק"נ סימן חיים (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה "ואחוריהם(תוספתא המלים והשמיט זו,

אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים צידיהם שרק היום למנהגנו בהתאם ההיכל" ההיכל.14)כלפי מתפלל15)הוא היה ולא
(ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל מכאן א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים שנאמר: משום הבימה, על
מעל יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה (ראש התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב). עמוד י דף

להתפלל. התיבה לפני לעבור ברבים.16)הבימה תורה בהם היה17)שלומדים יקר רבי בן יעקב ורבינו אותם, מטאטאים
קכ"ח). סימן חסידים (ספר הקודש ארון לפני בזקנו את18)מכבד ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם מזלפים הכיבוד אחרי

שם. וברש"י ב עמוד כח דף מגילה מערבה.19)האבק, התיכון לים שמעבר בבל.20)הארצות ארץ ארץ21)היא היא
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט; פסוק ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון ישראל,

י"א,22) פרק (תרומות במשנה שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו באורים כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
י). דקים.23)משנה קנים או קש, עשויים הנוצרים.24)שטיחים א).25)בארצות עמוד כח דף מתקשטין26)(מגילה אין

בזאת אך מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות "מאי א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש בהם
טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נכנסין27)נאות שאין ליבו את להרחיב כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש שאם

משנה). (כסף בתורה לקרות או להתפלל, או אלא השמש.28)שם מחום למחסה למה29)להיות ב). עמוד כח דף (מגילה
דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן? "ּבי המדרש בית רבינא30)נקרא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל ֵ
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עד במּלה מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם קדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה, ׁשליחֿצּבּור ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֻֻׁשּיּגיע
קדם להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ׁשאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומתּפּלל
ולא יפסיק לא - לקדּׁשה ׁשליחֿצּבּור והּגיע ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליחֿצּבּור,
'מבר רּבא ׁשמּה יהא 'אמן יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻיענה
הּברכֹות. ּבׁשאר לֹומר צרי ואין הּתפּלה, ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהּוא

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת

אחד־עׂשר 1ּפרק
¤¤©©¨¨

בית‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ׁשּיׁשּֿבֹו מקֹום ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ּתפּלה עת ּבכל לתפּלה בֹו נקרא2ׁשּיּכנסּו זה ּומקֹום , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ

להם לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּביתֿהּכנסת.
ּוכתּובים3ּביתֿהּכנסת נביאים ספרּֿתֹורה, להם ולקנֹות ,4. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשל·. ּבגבהּה אּלא אֹותּה ּבֹונין אין ּביתֿהּכנסת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּבֹונין
ּומגּביהין5עיר ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: עד6, אֹותּה ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל גבֹוהה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתהא
ּבּמזרח, אּלא הּכנסת ּפתחי ּפֹותחין ואין אלהינּו". ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית

קדמה" הּמׁשּכן לפני "והחנים היכל,7ׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּברּוח זה היכל ּובֹונין ספרּֿתֹורה. ּבֹו ׁשּמתּפללין8ׁשּמּניחין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ההיכל מּול אל פניהם ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
לּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו

הּביתּומעמי‚. ּבאמצע ּבימה עליה9דין ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
כּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר אׁשר מי אֹו בּתֹורה, ּכדי10הּקֹורא , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ספרּֿתֹורה ׁשּיׁשּֿבּה הּתבה ּוכׁשּמעמידין ּכּלם. ,11ׁשּיׁשמעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבאמצע אֹותּה ּופניה12מעמידין ההיכל ּכלּפי הּתבה ואחֹורי , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

העם. ְֵַָָּכלּפי
יֹוׁשבין„. הּזקנים ּבבּתיֿכנסּיֹות? יֹוׁשבין העם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּכיצד

ההיכל ּכלּפי ואחֹוריהם העם, ּכלּפי העם13ּופניהם וכל ; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשּורה לאחֹורי הּׁשּורה ּופני ׁשּורה, לפני ׁשּורה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָיֹוׁשבין

הּקדׁש ּכלּפי העם כל ּפני ׁשּיהיּו עד ּוכלּפי14ׁשּלפניה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לתפּלה, עֹומד ׁשּׁשליחֿצּבּור ּובעת הּתבה. ּוכלּפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּזקנים

הּתבה לפני ּבארץ העם.15עֹומד ּכׁשאר הּקדׁש לפני ּופניו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּובּתיֿמדרׁשֹות‰. ּכבֹוד,16ּבּתיֿכנסּיֹות ּבהן נֹוהגין , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

ּומרּביצין17ּומכּבדים יׂשראל18אֹותן ּכל ונֹוהגין אֹותן. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּובּמערב הּצבי20ּובׁשנער19ּבספרד להדליק21ּובארץ ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

מחצלאֹות22עׁשׁשּיֹות ּבקרקען ּולהּציע 23ּבבּתיֿכנסּיֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
אדֹום ּובערי עליהם. ליׁשב על24ּכדי ּבּה יֹוׁשבין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָ

ְִַהּכסאֹות.
.Â,קּלּותֿראׁש ּבהן נֹוהגין אין ּובּתיֿמדרׁשֹות, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתיֿכנסּיֹות

ואין ּבהן, אֹוכלין ואין בטלה; וׂשיחה והּתּול ׂשחֹוק ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּכגֹון
נאֹותין25ׁשֹותין ואין מטּילין26ּבהן, ואין ואין27ּבהן, ּבהן; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

החּמה מּפני ּבחּמה ּבהן הּגׁשמים.28נכנסין מּפני ּובּגׁשמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ולׁשּתֹות לאכל מּתרין ותלמידיהם מּדחק29וחכמים .30ּבהן ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבנות1) כדי כנסת בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית קדושת בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה
כרכים. לשל כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; דף2)אחר (סנהדרין חז"ל אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי

שורה". השכינה עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד י"א).3)לט פרק מציעא בבא שירצה4)(תוספתא מי כל בהם שיקרא כדי (שם) ֵ
וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא בימיהם ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו (לשון הציבור מן לקרוא
א). סעיף ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים בהם ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו אבל בלבד,

ג).5) פרק מגילה ב).6)(תוספתא, קטן סעיף ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת גבוה בניין אותו שבונים
ודווקא7) במערב. שהיה הארון נגד הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה). ג פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה

הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ לצד מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב, מתפללים שהיו בימיהם
ק"נ). סימן (טור הכנסת בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי במערב, אותו8)אלא בונים למזרח מתפללים שאם

שביארנו. כמו מזרח, א).9)בצד הלכה ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף הכובשים10)(סוכה ותוכחה מוסר דברי
אותו. ומכניעים האדם של ליבו כדי11)את בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה ספר ובה תיבה להעמיד היה מנהגם

בספר שמצוה תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן שיהא וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן שיהא
קנ"ז). סימן הרמב"ם לשונות ב, חלק (רדב"ז ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא לטרוח העם יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה

שם).12) (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל, עומד השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל וסמוך לדרום. צפון בין
הלכה13) כל את העתיק ה) סעיף ק"נ סימן חיים (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה "ואחוריהם(תוספתא המלים והשמיט זו,

אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים צידיהם שרק היום למנהגנו בהתאם ההיכל" ההיכל.14)כלפי מתפלל15)הוא היה ולא
(ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל מכאן א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים שנאמר: משום הבימה, על
מעל יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה (ראש התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב). עמוד י דף

להתפלל. התיבה לפני לעבור ברבים.16)הבימה תורה בהם היה17)שלומדים יקר רבי בן יעקב ורבינו אותם, מטאטאים
קכ"ח). סימן חסידים (ספר הקודש ארון לפני בזקנו את18)מכבד ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם מזלפים הכיבוד אחרי

שם. וברש"י ב עמוד כח דף מגילה מערבה.19)האבק, התיכון לים שמעבר בבל.20)הארצות ארץ ארץ21)היא היא
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט; פסוק ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון ישראל,

י"א,22) פרק (תרומות במשנה שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו באורים כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
י). דקים.23)משנה קנים או קש, עשויים הנוצרים.24)שטיחים א).25)בארצות עמוד כח דף מתקשטין26)(מגילה אין

בזאת אך מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות "מאי א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש בהם
טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נכנסין27)נאות שאין ליבו את להרחיב כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש שאם

משנה). (כסף בתורה לקרות או להתפלל, או אלא השמש.28)שם מחום למחסה למה29)להיות ב). עמוד כח דף (מגילה
דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן? "ּבי המדרש בית רבינא30)נקרא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל ֵ
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.Êחׁשּבֹונֹות היּו אּלאֿאםּֿכן חׁשּבֹונֹות, ּבהן מחּׁשבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָואין
בהן. וכּיֹוצא ׁשבּויים ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשל

רּבים ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ׁשם31ואין ׁשּיהיה ּכגֹון , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּובאין מתקּבצין העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהסּפד

.32ּבגללן ְִָָ
.Áלא - פתחין ׁשני לביתֿהּמדרׁש אֹו לביתֿהּכנסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

קּפנּדריא ּבּפתח33יעׂשּנּו ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מצוה לדבר אּלא ּבהן לּכנס ׁשאסּור ,הּדר לקרב .34ׁשּכנגּדֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë,חברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות לביתֿהּכנסת לּכנס ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא חברֹו,35יּכנס יקרא ואחרּֿכ , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

יאמר - יֹודע אינֹו ואם ּבלבד. חפציו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּכדי
אֹו בֹו; קֹורא ׁשאּתה הּפסּוק לי קרא הּתינֹוקֹות: מן ְְִִִִֵֶַַַָָָלתינֹוק

יצא ואחרּֿכ ּבביתֿהּכנסת מעט ׁשם36יׁשהה ׁשהיׁשיבה , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'. "בית יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, הּמצֹות ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמעסקי

.Èּבּפתח לצאת לֹו מּתר לקרֹות, אֹו להתּפּלל ׁשּנכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמי
הּדר את לקרב ּכדי לבית37ֿׁשּכנגּדֹו לּכנס לאדם ּומּתר . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו, רגליו38הּכנסת ׁשעל .39ּובאבק ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבביתֿהּכנסת ירק לרק, צרי היה .40ואם ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

.‡Èהן ּבקדּׁשתן - ׁשחרבּו ּובּתיֿמדרׁשֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתיֿכנסּיֹות

אףֿעלּֿפי - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַעֹומדֹות,
עֹומדין הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ּבהן41ׁשהן ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ורּבּוץ, מּכּבּוד חּוץ ּבחרּבנם, ּבהן נֹוהגין ּכ ּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָֻּכבֹוד
- עׂשבים בהן עלּו אֹותן. מרּביצין ואין אֹותן מכּבדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין

ּבמקֹומן אֹותן ּומּניחין אֹותם אֹותן42ּתֹולׁשין ׁשּיראּו ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
רּוחם ותעֹור ויבנּום.43העם ְְְִֵָָָ

.·Èאֹו ּבמקֹומֹו אחר לבנֹות ּכדי ּביתֿהּכנסת סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
זה; את סֹותרין ואחרּֿכ אחר ּבֹונין אבל אחר; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבמקֹום

יבנּו ולא אנס להם יארע מּמּנּו,44ׁשּמא אחד ּכתל אפּלּו . ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
הּיׁשן. סֹותר ואחרּֿכ הּיׁשן, ּבצד החדׁש ְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבֹונה

.‚Èאמּורים ּדברים ׁשּלא45ּבּמה אֹו יסֹודֹותיו, חרבּו ׁשּלא ? ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹ
כתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו חרבּו אם אבל לּפל; כתליו ְְְְֲִִֶָָָָָָָָָֹנטּו

ּבמהרה לבנֹות ּומתחילין מּיד, אֹותֹו סֹותרין - ּבּיֹום46לּפל ְְְְִִִִִִִֵַַָָֹ
חרב. ויּׁשאר הּׁשעה ּתדחק ׁשּמא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּובּלילה,

.„Èּביתֿהּכנסת לעׂשֹות ּבית48ּֿביתֿהּמדרׁש47מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּביתֿהּמדרׁש ׁשּקדּׁשת ּביתֿהּכנסת; לעׂשֹותֹו אסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמדרׁש
מֹורידין ולא ּבּקדׁש ּומעלין ּביתֿהּכנסת, קדּׁשת על .49יתרה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻ

ּבדמיו לּקח להן יׁש ּביתֿהּכנסת, ׁשּמכרּו העיר ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מטּפחֹות50ּתבה ּבדמיה לּקח להן יׁש - ּתבה מכרּו אֹו51; ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
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להתגונן לא הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז גשם ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא ורב
לא צלולה דיעה הדורשת בהלכה עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה דיעה דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני
(פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת, בבית לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם מפני הכנסת לבית נכנסים היינו
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב חמץ (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי א): הלכה א, פרק
בבית לישון התירו ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך גם ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו

מיימוניות"). ("הגהות הנרות לשמור כדי הכיפורים יום בליל שם).31)הכנסת בין32)(מגילה נפטר, בעצמו שהגדול בין
אימו מתה היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם מתקבצים שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד שמת
כי החודש את דין בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה מפני לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של

רוקח). (מעשה לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו כולם שבאו הרי - מספידין" אין חודש שביל33)בראש
בעוד - בהא, איעול אדרי "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף (מגילה ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר

דרכי.שאקי ואקצר הזה הבית דרך אכנס הללו בתים של שורות (ויקרא34)ף תיראו ומקדשי אומר: והכתוב במוראו, יזלזל שלא
למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף (מגילה ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית וכל ל) פסוק יט פרק

שבבבל. מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל הלכה.35)מעט ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה
צפון37) שער דרך הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו, פרק (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,

לעשותו כדי נכנס מתחילה אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה שנכנס ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות
בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס מותר לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות הקריאה או התפילה אין קפנדריא
הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר הסיבה וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט', בהלכה כמבואר מעט
לעשותו מנת על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום שאין לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף ח'

שמח). (אור ה.38)קפנדריא הלכה ה פרק לעיל אדם39)מפורש אין ביתו מה כביתו: הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות
כן. הכנסת בית אף - מקפנדריא חוץ אלה בכל הלכה40)מקפיד ג, (פרק ברכות בירושלמי כמבואר ברגליו, שישפשפנו ובלבד

שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא), סימן חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין גמי שם שיהיה או ה),
עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם: מקדשיכם41)בירושלמי ואת הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה

טוב", יום ה"תוספות (מפירוש עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך: לומר ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם
ב).42)שם). עמוד כח דף (שם).43)(מגילה נפש עגמת ב).44)מחמת עמוד ג דף בתרא טרם45)(בבא סותרים שאין

יתעצל46)שבונים. שמא מחשש - שם מיטתו והכניס סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים ראה אשי "רב (שם)
המרזבים". לרבות הבניין כל שגמר עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים והחמה והואיל המיוחד47)בבניינו,

בלבד. א).48)לתפילה עמוד כז דף (מגילה ברבים תורה ללימוד עמוד49)המיוחד כו דף למגילה ברש"י (מובאת תוספתא,
ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו גדול שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות המשכן את משה ויקם א):
מורידין שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם): שנאמר - מורידין

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מעילים.51)מבואר

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip h"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבדמיו לֹוקחים - תיק אֹו מטּפחֹות מכרּו לספרּֿתֹורה; ְְְְְִִִִֵֶָָָָָתיק
אבל52חּמׁשים ספרּֿתֹורה; ּבדמיו לֹוקחין - חּמׁשין מכרּו ; ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻֻ

ספרּֿתֹורה מכרּו ספרּֿתֹורה53אם אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשאין54אחר וכן, ספרּֿתֹורה; מּקדּׁשת למעלה קדּׁשה ׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ

.55ּבמֹותריה ְֶָָ
.ÂËאֹו ּביתֿהּמדרׁש לבנֹות מעֹות העם ּגבּו אם ְְְִִִֵֵַָָָָָוכן

אֹו ותיק מטּפחֹות אֹו ּתבה לקנֹות אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָלביתֿהּכנסת,
אֹותן, מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָספרּֿתֹורה,

מּמּנה חמּורה לקדּׁשה קּלה מּקדּׁשה עׂשּו56אּלא אם אבל . ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ
ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּׁשּגבּו וכל57מה . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ּביתֿהּכנסת ּפרכת58ּכלי ּכביתֿהּכנסת. הארֹון59- ׁשעל ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
התנּו ואם הּספרים; ּכמטּפחֹות - הּספרים ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָׁשּמּניחים

הּתנאי60עליהם ּכפי הן הרי ,61. ְְֲֲִֵֵֵֶַַ
.ÊË?ּביתֿהּכנסת למּכר ׁשּמּתר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

ּכפרים ׁשל ּדעת62ּבביתֿהּכנסת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
כּלם רצּו ׁשאם ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה לבּדם, הּכפר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבני

ּכרּכין ׁשל ּביתֿהּכנסת אבל מּתרין; ועל63למכרֹו, הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּבא ּכל ּבֹו ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּדעת
אֹותֹו מֹוכרין ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה הּמדינה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאל

.64לעֹולם ְָ
.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן ּביתֿהּכנסת למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספרֿ אֹו ּתבה ּבדמיו לקנֹות אֹו אחר, ּביתֿהּכנסת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיו
לא אֹותֹו, לעׂשֹות ׁשּלא הּלֹוקח על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹּתֹורה
העֹורֹות, את ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ברסקי, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻמרחץ,

הּמים ּבית ולא הּטבילה, ּבית ׁשבעה65ולא התנּו ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
העיר66טֹובי אנׁשי ּבמעמד ׁשּיהא67העיר מכירה, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּתר - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות מּתר .68הּלֹוקח ֲֵֵַַַָָָֻֻ
.ÁÈהעיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם העיר69וכן אנׁשי ּבמעמד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. הן הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּיקנּו אֹו אחר, ּביתֿהּכנסת מהן ּובֹונין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדמים
יהא הּׁשאר - ספרּֿתֹורה אֹו חּמׁשין אֹו ותיק מטּפחֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה בהן ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .70חּלין ְְְְֲִִִֶֶֶַַָֻ
.ËÈהעיר אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם אדם71וכן רּבם אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּכפי72אחד לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה ּכל - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּׁשּיראה מה ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, .73מה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַ
.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ ּביתֿהּכנסת, למּכר להם ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם

לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה;
אֹותֹו74נתנּוהּו ממׁשּכנין ולא אֹותֹו מׂשּכירין לא אבל וכן75. . ְְְְְְְֲִִִֵַַָָֹֹ

ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּבּתיֿכנסּיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ּבמּתנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָולתת

עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין בהניה,76אסּור, אֹו ּבדמים, אּלא מהן ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
כדמים. ְִִֶָׁשהיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חומשי52) חמישה שכל תורה ספר כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת אחד חומש בהם שכתוב קלף גליונות
בו. כתובים ב).53)תורה הלכה י, (פרק תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר תנאי כו54)על דף (מגילה

א). חומשים55)עמוד מכרו אם שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס ספרגירסת הדמים ממקצת וקנו
(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר יקנו אל הללו,56)תורה, במעות קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה

לקיימו, עליו מוטל - הזאת הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר מחמת אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי
בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת, מצוה לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין

ב). קטן סעיף קנג סימן חיים לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם, הרשות אחר, מה57)הכנסת קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות עליהם, (ירושלמי58)שקיבלו בזה וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה כגון

ד. הלכה י, פרק תורה ספר הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק פורסים59)מגילה שלפעמים מפני ב) עמוד כו דף (מגילה
הספרים. מעילי כקדושת קדושתה לפיכך תורה, ספר תחת להשתמש60)אותה מותרים שיהו התנו תורה לספר כשייחדום מתחילה

חול. תשמישי א).61)בהם הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש אחרים62)ומותר ממקומות אנשים שאין
שם. לבוא רב.63)רגילים כרך יונתן: מתרגם יט) פסוק כ, פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, דף64)עיר (מגילה

מחוץ אנשים סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א) עמוד כו
לאנשי רשות ואין חמורה, קדושתו הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי דעת ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר

שם). והרא"ש א, עמוד כו דף למגילה (תוספות למכרו על65)העיר אף כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
יא): פסוק ח פרק הימיםֿב (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים אין - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי
והוכנס הארון משם עלה כבר והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל מלך דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי

שמח). (אור הקודמת הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא זאת ובכל הקדשים, קודש העוסקים66)לבית העיר נכבדי
הציבור. דעת על חיים67)בצרכיה אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד נידון זה הרי - המכירה את פירסמו אם

ז). סעיף קנ"ג העיר68)סימן אנשי במעמד העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו וכגירסת א) עמוד כו דף (מגילה
הללו הדברים לארבעת פירות שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר. פירי ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו
הראב"ד). השגת בכוונת אבן, (טורי שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש אין ולדבריו ביותר, מגונים שהם

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת א).70)בשעת עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי כרך71)אפילו אפילו
המער"ק). (כדעת שירצה.72)גדול מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח יהיה הלכה73)שהוא ג, (פרק מגילה ירושלמי

להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף (מגילה בבבלי וכן ב)
ארצה". אם למכרו בידי הרשות - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו הכסף את שנתנו (מגילה74)כיוון כמכירה היא והרי

ב). עמוד כו גמורה75)דף במכירה כן שאין מה החילוניים? לצרכיו הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר (שם)
בה לקרוא תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים בדרך ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה פקעה שאז

יא). סעיף קנג סימן חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל שם).76)אפילו (מגילה מסתלקת
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ּבדמיו לֹוקחים - תיק אֹו מטּפחֹות מכרּו לספרּֿתֹורה; ְְְְְִִִִֵֶָָָָָתיק
אבל52חּמׁשים ספרּֿתֹורה; ּבדמיו לֹוקחין - חּמׁשין מכרּו ; ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻֻ

ספרּֿתֹורה מכרּו ספרּֿתֹורה53אם אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשאין54אחר וכן, ספרּֿתֹורה; מּקדּׁשת למעלה קדּׁשה ׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ

.55ּבמֹותריה ְֶָָ
.ÂËאֹו ּביתֿהּמדרׁש לבנֹות מעֹות העם ּגבּו אם ְְְִִִֵֵַָָָָָוכן

אֹו ותיק מטּפחֹות אֹו ּתבה לקנֹות אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָלביתֿהּכנסת,
אֹותן, מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָספרּֿתֹורה,

מּמּנה חמּורה לקדּׁשה קּלה מּקדּׁשה עׂשּו56אּלא אם אבל . ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ
ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּׁשּגבּו וכל57מה . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ּביתֿהּכנסת ּפרכת58ּכלי ּכביתֿהּכנסת. הארֹון59- ׁשעל ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
התנּו ואם הּספרים; ּכמטּפחֹות - הּספרים ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָׁשּמּניחים

הּתנאי60עליהם ּכפי הן הרי ,61. ְְֲֲִֵֵֵֶַַ
.ÊË?ּביתֿהּכנסת למּכר ׁשּמּתר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

ּכפרים ׁשל ּדעת62ּבביתֿהּכנסת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
כּלם רצּו ׁשאם ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה לבּדם, הּכפר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבני

ּכרּכין ׁשל ּביתֿהּכנסת אבל מּתרין; ועל63למכרֹו, הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּבא ּכל ּבֹו ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּדעת
אֹותֹו מֹוכרין ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה הּמדינה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאל

.64לעֹולם ְָ
.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן ּביתֿהּכנסת למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספרֿ אֹו ּתבה ּבדמיו לקנֹות אֹו אחר, ּביתֿהּכנסת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיו
לא אֹותֹו, לעׂשֹות ׁשּלא הּלֹוקח על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹּתֹורה
העֹורֹות, את ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ברסקי, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻמרחץ,

הּמים ּבית ולא הּטבילה, ּבית ׁשבעה65ולא התנּו ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
העיר66טֹובי אנׁשי ּבמעמד ׁשּיהא67העיר מכירה, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּתר - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות מּתר .68הּלֹוקח ֲֵֵַַַָָָֻֻ
.ÁÈהעיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם העיר69וכן אנׁשי ּבמעמד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. הן הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּיקנּו אֹו אחר, ּביתֿהּכנסת מהן ּובֹונין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדמים
יהא הּׁשאר - ספרּֿתֹורה אֹו חּמׁשין אֹו ותיק מטּפחֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה בהן ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .70חּלין ְְְְֲִִִֶֶֶַַָֻ
.ËÈהעיר אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם אדם71וכן רּבם אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּכפי72אחד לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה ּכל - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּׁשּיראה מה ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, .73מה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַ
.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ ּביתֿהּכנסת, למּכר להם ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם

לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה;
אֹותֹו74נתנּוהּו ממׁשּכנין ולא אֹותֹו מׂשּכירין לא אבל וכן75. . ְְְְְְְֲִִִֵַַָָֹֹ

ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּבּתיֿכנסּיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ּבמּתנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָולתת

עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין בהניה,76אסּור, אֹו ּבדמים, אּלא מהן ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
כדמים. ְִִֶָׁשהיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חומשי52) חמישה שכל תורה ספר כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת אחד חומש בהם שכתוב קלף גליונות
בו. כתובים ב).53)תורה הלכה י, (פרק תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר תנאי כו54)על דף (מגילה

א). חומשים55)עמוד מכרו אם שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס ספרגירסת הדמים ממקצת וקנו
(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר יקנו אל הללו,56)תורה, במעות קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה

לקיימו, עליו מוטל - הזאת הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר מחמת אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי
בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת, מצוה לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין

ב). קטן סעיף קנג סימן חיים לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם, הרשות אחר, מה57)הכנסת קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות עליהם, (ירושלמי58)שקיבלו בזה וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה כגון

ד. הלכה י, פרק תורה ספר הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק פורסים59)מגילה שלפעמים מפני ב) עמוד כו דף (מגילה
הספרים. מעילי כקדושת קדושתה לפיכך תורה, ספר תחת להשתמש60)אותה מותרים שיהו התנו תורה לספר כשייחדום מתחילה

חול. תשמישי א).61)בהם הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש אחרים62)ומותר ממקומות אנשים שאין
שם. לבוא רב.63)רגילים כרך יונתן: מתרגם יט) פסוק כ, פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, דף64)עיר (מגילה

מחוץ אנשים סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א) עמוד כו
לאנשי רשות ואין חמורה, קדושתו הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי דעת ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר

שם). והרא"ש א, עמוד כו דף למגילה (תוספות למכרו על65)העיר אף כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
יא): פסוק ח פרק הימיםֿב (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים אין - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי
והוכנס הארון משם עלה כבר והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל מלך דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי

שמח). (אור הקודמת הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא זאת ובכל הקדשים, קודש העוסקים66)לבית העיר נכבדי
הציבור. דעת על חיים67)בצרכיה אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד נידון זה הרי - המכירה את פירסמו אם

ז). סעיף קנ"ג העיר68)סימן אנשי במעמד העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו וכגירסת א) עמוד כו דף (מגילה
הללו הדברים לארבעת פירות שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר. פירי ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו
הראב"ד). השגת בכוונת אבן, (טורי שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש אין ולדבריו ביותר, מגונים שהם

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת א).70)בשעת עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי כרך71)אפילו אפילו
המער"ק). (כדעת שירצה.72)גדול מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח יהיה הלכה73)שהוא ג, (פרק מגילה ירושלמי

להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף (מגילה בבבלי וכן ב)
ארצה". אם למכרו בידי הרשות - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו הכסף את שנתנו (מגילה74)כיוון כמכירה היא והרי

ב). עמוד כו גמורה75)דף במכירה כן שאין מה החילוניים? לצרכיו הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר (שם)
בה לקרוא תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים בדרך ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה פקעה שאז

יא). סעיף קנג סימן חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל שם).76)אפילו (מגילה מסתלקת



mipdkקח zkxae dlitz zekld - oqip h"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Îעיר ׁשל ּבֹו77רחֹובּה מתּפללין ׁשהעם אףֿעלּֿפי , ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּבּתי79ּֿובּמעמדֹות78ּבּתענּיֹות ואין רב ׁשהּקּבּוץ מּפני , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן מכילין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֻכנסּיֹות
לתפּלה ּבהם80נקּבע מתקּבצין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לתפּלה אֹותם קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה, ּבהם אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻלתפּלה
ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהם, מתּפללים עראי אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבלבד,

ֵּביתֹו.

ׁשנים־עׂשר 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּבּתֹורה‡. קֹורין ׁשּיהּו ליׂשראל, להם ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשה
יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
קֹורין ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשה
תּקן, הּוא וגם קרנֹות. יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכן
יקראּו ולא בניֿאדם, ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני קֹורין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהּו

פסּוקים. מעׂשרה ְֲִֵָָָּפחֹות
ּבּׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואּלּו

ּובפּורים, ּובחנּכה ּובּתענּיֹות, ּובראׁשיֿחדׁשים, ְְֲֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻּובּמֹועדים,
ּבּנביאים, מפטירין ואין וׁשבּוע. ׁשבּוע ׁשּבכל וחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשני

ּבלבד. ּבאב ותׁשעה טֹובים וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָאּלא
ּגדֹולים,‚. אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

עֹולה 'וידּבר' פסּוקים; מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבניֿחֹורין.
ואין אנׁשים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹמן
מׁשּירין ואין פסּוקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָמתחילין
ּפחֹות הּקֹורא יקרא ולא פסּוקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּבפרׁשה

פסּוקים. ְְִִָמּׁשלׁשה
ׁשלׁשה„. קֹוראין ׁשנים - פסּוקים עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָׁשלׁשה

ראׁשֹון ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה; ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשלׁשה,
מׁשּבח. זה הרי אמצעי, אֹו אחרֹון ְְֲֲִֵֶֶַָָֻאֹו

ּומּביט‰. ספרּֿתֹורה ּפֹותח הּקֹורין מן ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל
יי את "ּברכּו אֹומר: ואחרּֿכ בֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָלּמקֹום
ועד", לעֹולם המבר יי ּברּו" עֹונין: העם וכל ,"ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו" :ּומבר ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוחֹוזר
יי, אּתה ּברּו ּתֹורתֹו. את לנּו ונתן העּמים מּכל ּבנּו ְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָּבחר
עד קֹורא ואחרּֿכ 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה", ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
יי אּתה ּברּו" :ּומבר הּספר וגֹולל לקרֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁשלים
וחּיי אמת, ּתֹורת ּתֹורתֹו לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה". נֹותן יי, אּתה ּברּו ּבתֹוכנּו. נטע ְְֵֵַַַָָָָָָעֹולם
.Â'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה לקרֹות רּׁשאי ּבּתֹורה הּקֹורא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאין

מחזירין אחת, אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא הּצּבּור. ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָמּפי
ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד אּלאאֹותֹו, ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ויתחיל ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד
ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק, הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום

.Êּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות רּׁשאי בּתֹורה הּקֹורא ְִֵֵֶַַַַַַָָֹאין
אינֹו הּכנסת ראׁש אֹו הּכנסת חּזן ואפּלּו לקרֹות; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּבּצּבּור
ׁשּבהם גדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹקֹורא
חּזן ּכדר קריאה, ּבׁשעת עּמֹו לעמד אחד וצרי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלקרֹות.

הּקֹוראין. עם ְִִֵַָהעֹומד
.Áּכגֹון אחד, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג יׁשֿלֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּקֹורא,

הּכהנים'. אל 'אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור', ו'א מֹות', ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'אחרי
הּכתב מן ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור עלּֿפה, יקרא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא,
ׁשּיׁשלים ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת. ּתבה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפּלּו

הּפסּוק. ּתרּגּום ְְְַַַָָֻהּתרּגמן
.Ëאפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון

לּבם ּומׂשימין וׁשֹותקין ׁשֹומעין הּכל אּלא הלכה, ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר
ספר אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: קֹורא, ּׁשהּוא ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלמה
קֹורא; ׁשהּקֹורא ּבׁשעה הּכנסת מן לצאת ואסּור ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה".
ּתמיד ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי לאיׁש. איׁש ּבין לצאת ְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּומּתר
ּבׁשעה ּבתלמּודּֿתֹורה לעסק לֹו מּתר - אּמנּותֹו ְְְְֲַַָָָָָָֹֻֻותֹורתֹו

בּתֹורה. קֹורא ֵֵֶַַָׁשהּקֹורא
.Èמה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

והּקֹורא הּדברים. ענין ׁשּיבינּו ּכדי בּתֹורה, קֹורא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהּקֹורא
הּתרּגמן, אֹותֹו ׁשּיתרּגם עד וׁשֹותק ּבלבד, אחד פסּוק ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻקֹורא
לּמתרּגמן לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוחֹוזר

אחד. מּפסּוק ִֵֶָָיֹותר
.‡È,המתרּגם מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַאין

המתרּגם ואין הּקֹורא. מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה לא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַֹוהמתרּגם
הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד לתרּגם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָרּׁשאי
הּתרּגמן. מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר ּפסּוק לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻרּׁשאי
עֹומד אּלא לּקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען, הּתרּגמן ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻואין
ואין עלּֿפה. אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ּוביראה. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבאימה
ּכתּוב ּתרּגּום יאמרּו ׁשּלא לּתרּגמן, לסּיע רּׁשאי ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקֹורא
לּגדֹול ּכבֹוד ואין גדֹול, עלֿידי מתרּגם והּקטן ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָּבּתֹורה.
ּכאחד, ׁשנים המתרּגמין יהיּו ולא קטן. עלֿידי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיתרּגם

מתרּגם. ואחד קֹורא אחד ְְְֵֵֶֶֶַָָָאּלא
.·È,ראּובן מעׂשה ּבצּבּור: מתרּגמינן הּמקראֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹולא

אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן - העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּוברּכת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ופנוייה.77) רחבה עירונית א).78)כיכר משנה ב, פרק (תענית לעשרים79)ציבור נחלקו ישראל) (בארץ לעריהם ישראל כל
מעמד", "אנשי הנקראים: והם בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את השולחים לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה
והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים בקביעות בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד, אותו של שבוע וכשהגיע
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם קרבן על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים היו מירושלים
מתכנסים היו שלא מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית וייתכן ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
(תענית במשנה וראה א). עמוד כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם

א). משנה ד, א).80)פרק עמוד כו דף לעניין,1)(מגילה מעניין לדלג לקורא מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת
בחומשים לקרוא מותר אם בתורה; לקרוא העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת את המתרגם המתורגמן יתנהג איך

יתנהג. איך תורה ספר הגולל הכנסת; בבית

mipdk zkxae dlitz zekld - oqip h"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה' "וּיּגף אחד: ּפסּוק ועֹוד וגֹו', העם" את מׁשה "וּירא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹעד
- אמנֹון ּובמעׂשה מּתרּגמין; ולא נקראין ּכּלם - העם" ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻאת
מּתרּגם. ולא נקרא ּדוד", ּבן "אמנֹון ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמקֹום

.‚Èאפּלּו ּתחּלה, ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
יפטיר ולא לפניו. ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר פסּוקים; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
ואחד מעׂשרים יפחת ולא ספרּֿתֹורה. ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבּנביא
להֹוסיף; צרי אינֹו מאּלּו, ּבפחֹות הענין ׁשלם ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּפסּוקים;
לא ואפּלּו ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן פסּוקים עׂשרה קרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹואם
מתרּגמין. ׁשנים ואפּלּו קֹורא, אחד ּובּנביא, הענין. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשלם
אּלא לנביא, מּנביא מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּלג

ׁשניםֿ ׁשל מּסֹוףּבּנביאים ידּלג ׁשּלא ּובלבד ּבלבד; עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּספר

ּתרּגּומֹו. המתרּגם ְְְְִֵֶַַַַׁשּיׁשלים
.„È,פסּוקים ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות יׁשֿלֹו ּבּנביא, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻהּקֹורא

ׁשלׁשה היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהמתרּגם
אחד אחד אּלא לּתרּגמן יקרא לא - ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהּפסּוקים

ְִָּבלבד.
.ÂËאּתה ּברּו" אחת: ּברכה לפניו מבר ּבּנביא, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמפטיר

ּומבר וכּו'; ּבנביאים" ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
"האל ּבּה: חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה ּברכֹות: ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים"; "ּבֹונה ּבּה: חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו"; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן
ענין ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד"; "מגן ּבּה: חֹותם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
ראׁשֿחדׁש חל אם וכן ּבּתפּלה; ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
ּבברכה ראׁשֿחדׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר - ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשּמזּכיר ּכמֹו ְְְִִֶַַָזֹו,
.ÊË,ׁשבעה קֹוראין ּבׁשחרית ּבׁשּבת הּקֹוראין? הן ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּכּמה

ּפֹוחתין אין - חמּׁשה טֹובים ּובימים ׁשּׁשה, ְְֲֲִִִִִִִֵַָָָּוביֹוםֿהּכּפּורים
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי עליהם. מֹוסיפין אבל ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻמהן,
ּובׁשני ּבמנחה, ּוביֹוםֿהּכּפּורים ּבׁשּבת ארּבעה; ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָקֹורין
ּובימי ּבׁשחרית, ּובפּורים ּובחנּכה הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּובחמיׁשי
מּמנין ּפֹוחתין אין ׁשלׁשה; קֹורין ּובמנחה, ּבׁשחרית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָהּתענית

עליהן. מֹוסיפין ואין ְֲִִֵֵֶֶזה
.ÊÈהּיֹודע קטן הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, תקרא לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹאּׁשה

וכן הּקֹוראים. מּמנין עֹולה - מברכין למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק ואם ּבּתֹורה; קֹורא הּוא ׁשהרי מהּמנין, עֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפטיר
עֹולה אינֹו - הּמפטיר ּובין מׁשלים ּבין ּבקּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַׁשליחֿצּבּור
- אחד אּלא לקרֹות יֹודע בהם היה ׁשּלא צּבּור הּמנין. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמן
ׁשּיגמר עד ּוׁשליׁשית, ׁשנּיה וקֹורא וחֹוזר ויֹורד, וקֹורא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹעֹולה

הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראים ְְִִֶַַַמנין
.ÁÈואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, ּוקריאה קריאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבכל

ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג יׂשראל. ואחריו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלוי,
מי וכל יׂשראל. ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעםֿהארץ
ׁשּגֹולל והאחרֹון, לקרֹות. קֹודם ּבחכמה מחברֹו גדֹול ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
ּומׁשלים עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹספרּֿתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ּגדֹול ֲִִֶַָאפּלּו

.ËÈלוי אחריו יעלה ולא יׂשראל; עֹולה - ּכהן ׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין
הּוא וקֹורא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן - לוי ׁשם אין ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּכלל.
ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹעצמֹו
אחר. ּכהן עֹולה ּולפיכ ּפסּול, הראׁשֹון יאמרּו ׁשּמא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחר,
מּׁשניהם אחד יאמרּו ׁשּמא לוי, אחר לוי יקרא לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

ָּפסּול.
.Îיֹום ּכל - הּתפּלה אחר ּבּתֹורה? הּקריאה סדר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד

ּתפּלתֿ ׁשליחֿצּבּור ׁשּיגמר אחר מּוסף, ּתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשּֿבֹו
אחד לאחד וקֹורא ספרּֿתֹורה, ּומֹוציא קּדיׁש אֹומר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשחרית,
מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ּבּתֹורה; וקֹורין ועֹולין הּצּבּור, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָמן
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר למקֹומּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָספרּֿתֹורה
קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוימים
אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיעלה

ְִַַהּמפטיר.
.‡Îׁשּיגמר אחר - יֹוםֿהּכּפּורים וׁשל ׁשּבת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּובמנחה

ּומֹוציא קּדיׁש, אֹומר הּיֹום, וסדר לדוד' 'ּתהּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשליחֿצּבּור
קּדיׁש ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו, וקֹורין ועֹולין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָספרּֿתֹורה
ואחרּֿכ ּבמנחה, קֹוראין ּבתענית וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא ּביֹוםֿטֹוב אבל מנחה. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Îאֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו, וקֹוראין ספרּֿתֹורה, ּומֹוציא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד' 'ּתהּלה אֹומר ואחרּֿכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש,

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר יֹום, ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָׁשאֹומרים
.‚Îּכבֹוד מּׁשּום ּבבּתיֿכנסּיֹות, ּבחּמׁשין קֹוראין ְְְְִִִִֵֵֵַָָֻאין

הּצּבּור, טרח מּפני ּבצּבּור, ספרּֿתֹורה ּגֹוללין ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהּצּבּור.
ספרּֿתֹורה; ׁשּיגלל עד עֹומדין להיֹותן עליהם יטריח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשני מֹוציאין - ענינים ׁשני לקרֹות יצטרכּו אם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָלפיכ
תֹורֹות, ּבׁשּתי אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹספריֿתֹורה.
בּׁשני. קֹורא ּולפיכ היה, ּפגּום ראׁשֹון ספר יאמרּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּמא

.„Î,מהּדקֹו ּוכׁשהּוא מּבחּוץ; ּגֹוללֹו ספרּֿתֹורה, הּגֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּכל
יּקרע. ׁשּלא ּכדי הּתפר, על להעמידֹו וצרי מּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּדקֹו
ּומֹוליכין ּבֹו ׁשּקֹוראין אחר ספרּֿתֹורה ׁשּמֹוציאין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
עד לצאת רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָאֹותֹו
הּמקֹום עד אחריו, והם אֹותֹו, וילּוּו ספרּֿתֹורה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצא

בֹו. אֹותֹו ְִִֶַׁשּמצניעין

ׁשלׁשה־עׂשר 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין חגֿהּסּכֹות ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת. ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
- ּבּׁשליׁשית ּתֹולדת', 'אּלה - ּבּׁשנּיה 'ּבראׁשית', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם', אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ'וּיאמר
את ׁשּמׁשלים מי ויׁש ּבחגֿהּסּכֹות. הּתֹורה את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשּגֹומרין

ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ּבׁשלׁש ְְְִִֵַָָָָָהּתֹורה
ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהּו ליׂשראל, להם ּתּקן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפסקתן.1) וסדר הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל קריאתה סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי
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ה' "וּיּגף אחד: ּפסּוק ועֹוד וגֹו', העם" את מׁשה "וּירא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹעד
- אמנֹון ּובמעׂשה מּתרּגמין; ולא נקראין ּכּלם - העם" ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻאת
מּתרּגם. ולא נקרא ּדוד", ּבן "אמנֹון ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמקֹום

.‚Èאפּלּו ּתחּלה, ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
יפטיר ולא לפניו. ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר פסּוקים; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
ואחד מעׂשרים יפחת ולא ספרּֿתֹורה. ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבּנביא
להֹוסיף; צרי אינֹו מאּלּו, ּבפחֹות הענין ׁשלם ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּפסּוקים;
לא ואפּלּו ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן פסּוקים עׂשרה קרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹואם
מתרּגמין. ׁשנים ואפּלּו קֹורא, אחד ּובּנביא, הענין. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשלם
אּלא לנביא, מּנביא מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּלג

ׁשניםֿ ׁשל מּסֹוףּבּנביאים ידּלג ׁשּלא ּובלבד ּבלבד; עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּספר

ּתרּגּומֹו. המתרּגם ְְְְִֵֶַַַַׁשּיׁשלים
.„È,פסּוקים ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות יׁשֿלֹו ּבּנביא, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻהּקֹורא

ׁשלׁשה היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהמתרּגם
אחד אחד אּלא לּתרּגמן יקרא לא - ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהּפסּוקים

ְִָּבלבד.
.ÂËאּתה ּברּו" אחת: ּברכה לפניו מבר ּבּנביא, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמפטיר

ּומבר וכּו'; ּבנביאים" ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
"האל ּבּה: חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה ּברכֹות: ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים"; "ּבֹונה ּבּה: חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו"; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן
ענין ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד"; "מגן ּבּה: חֹותם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
ראׁשֿחדׁש חל אם וכן ּבּתפּלה; ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
ּבברכה ראׁשֿחדׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר - ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשּמזּכיר ּכמֹו ְְְִִֶַַָזֹו,
.ÊË,ׁשבעה קֹוראין ּבׁשחרית ּבׁשּבת הּקֹוראין? הן ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּכּמה

ּפֹוחתין אין - חמּׁשה טֹובים ּובימים ׁשּׁשה, ְְֲֲִִִִִִִֵַָָָּוביֹוםֿהּכּפּורים
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי עליהם. מֹוסיפין אבל ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻמהן,
ּובׁשני ּבמנחה, ּוביֹוםֿהּכּפּורים ּבׁשּבת ארּבעה; ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָקֹורין
ּובימי ּבׁשחרית, ּובפּורים ּובחנּכה הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּובחמיׁשי
מּמנין ּפֹוחתין אין ׁשלׁשה; קֹורין ּובמנחה, ּבׁשחרית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָהּתענית

עליהן. מֹוסיפין ואין ְֲִִֵֵֶֶזה
.ÊÈהּיֹודע קטן הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, תקרא לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹאּׁשה

וכן הּקֹוראים. מּמנין עֹולה - מברכין למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק ואם ּבּתֹורה; קֹורא הּוא ׁשהרי מהּמנין, עֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפטיר
עֹולה אינֹו - הּמפטיר ּובין מׁשלים ּבין ּבקּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַׁשליחֿצּבּור
- אחד אּלא לקרֹות יֹודע בהם היה ׁשּלא צּבּור הּמנין. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמן
ׁשּיגמר עד ּוׁשליׁשית, ׁשנּיה וקֹורא וחֹוזר ויֹורד, וקֹורא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹעֹולה

הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראים ְְִִֶַַַמנין
.ÁÈואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, ּוקריאה קריאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבכל

ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג יׂשראל. ואחריו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלוי,
מי וכל יׂשראל. ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעםֿהארץ
ׁשּגֹולל והאחרֹון, לקרֹות. קֹודם ּבחכמה מחברֹו גדֹול ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
ּומׁשלים עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹספרּֿתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ּגדֹול ֲִִֶַָאפּלּו

.ËÈלוי אחריו יעלה ולא יׂשראל; עֹולה - ּכהן ׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין
הּוא וקֹורא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן - לוי ׁשם אין ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּכלל.
ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹעצמֹו
אחר. ּכהן עֹולה ּולפיכ ּפסּול, הראׁשֹון יאמרּו ׁשּמא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחר,
מּׁשניהם אחד יאמרּו ׁשּמא לוי, אחר לוי יקרא לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

ָּפסּול.
.Îיֹום ּכל - הּתפּלה אחר ּבּתֹורה? הּקריאה סדר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד

ּתפּלתֿ ׁשליחֿצּבּור ׁשּיגמר אחר מּוסף, ּתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשּֿבֹו
אחד לאחד וקֹורא ספרּֿתֹורה, ּומֹוציא קּדיׁש אֹומר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשחרית,
מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ּבּתֹורה; וקֹורין ועֹולין הּצּבּור, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָמן
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר למקֹומּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָספרּֿתֹורה
קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוימים
אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיעלה

ְִַַהּמפטיר.
.‡Îׁשּיגמר אחר - יֹוםֿהּכּפּורים וׁשל ׁשּבת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּובמנחה

ּומֹוציא קּדיׁש, אֹומר הּיֹום, וסדר לדוד' 'ּתהּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשליחֿצּבּור
קּדיׁש ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו, וקֹורין ועֹולין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָספרּֿתֹורה
ואחרּֿכ ּבמנחה, קֹוראין ּבתענית וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא ּביֹוםֿטֹוב אבל מנחה. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Îאֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו, וקֹוראין ספרּֿתֹורה, ּומֹוציא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד' 'ּתהּלה אֹומר ואחרּֿכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש,

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר יֹום, ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָׁשאֹומרים
.‚Îּכבֹוד מּׁשּום ּבבּתיֿכנסּיֹות, ּבחּמׁשין קֹוראין ְְְְִִִִֵֵֵַָָֻאין

הּצּבּור, טרח מּפני ּבצּבּור, ספרּֿתֹורה ּגֹוללין ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהּצּבּור.
ספרּֿתֹורה; ׁשּיגלל עד עֹומדין להיֹותן עליהם יטריח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשני מֹוציאין - ענינים ׁשני לקרֹות יצטרכּו אם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָלפיכ
תֹורֹות, ּבׁשּתי אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹספריֿתֹורה.
בּׁשני. קֹורא ּולפיכ היה, ּפגּום ראׁשֹון ספר יאמרּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּמא

.„Î,מהּדקֹו ּוכׁשהּוא מּבחּוץ; ּגֹוללֹו ספרּֿתֹורה, הּגֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּכל
יּקרע. ׁשּלא ּכדי הּתפר, על להעמידֹו וצרי מּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּדקֹו
ּומֹוליכין ּבֹו ׁשּקֹוראין אחר ספרּֿתֹורה ׁשּמֹוציאין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
עד לצאת רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָאֹותֹו
הּמקֹום עד אחריו, והם אֹותֹו, וילּוּו ספרּֿתֹורה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצא

בֹו. אֹותֹו ְִִֶַׁשּמצניעין

ׁשלׁשה־עׂשר 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין חגֿהּסּכֹות ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת. ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
- ּבּׁשליׁשית ּתֹולדת', 'אּלה - ּבּׁשנּיה 'ּבראׁשית', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם', אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ'וּיאמר
את ׁשּמׁשלים מי ויׁש ּבחגֿהּסּכֹות. הּתֹורה את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשּגֹומרין

ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ּבׁשלׁש ְְְִִֵַָָָָָהּתֹורה
ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהּו ליׂשראל, להם ּתּקן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפסקתן.1) וסדר הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל קריאתה סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי
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ראׁשֿהּׁשנה. קדם וׁשּבמׁשנהֿתֹורה עצרת, קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ'וּיקרא'
עצרת, קדם סיני' 'ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹוהּמנהג
ראׁשֿהּׁשנה, קדם נּצבים' 'אּתם ּבאב, ּתׁשעה אחר ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ'ואתחּנן'
ׁשּבתֹות יׁש לפיכ פׁשּוטה. ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן' את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ'צו
ו'זאת תזריע' ּכי 'אּׁשה ּכגֹון סדרים, ׁשני ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּקֹורין
וכּיֹוצא סיני' 'ּבהר עם ּבחּקתי' 'אם הּמצרע', ּתֹורת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹֹֻּתהיה
ּבעֹונתן. הּסדרים אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָבהן,

ּבמנחה‚. קֹוראין ׁשם ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום
קֹורין ראׁשֹונה ׁשּבת ּכיצד? הּבאה. ּולׁשּבת ּובחמיׁשי ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובׁשני
נח', ּתֹולדת 'אּלה קֹורין ּבמנחה - 'ּבראׁשית' ּבסדר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּבׁשחרית
לׁשּבת וכן ּובחמיׁשי, ּבׁשני וכן יֹותר, אֹו פסּוקים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָעׂשרה
סֹוף עד וקֹורא נח', ּתֹולדת מ'אּלה מתחילין ּבׁשחרית ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּבאה
ׁשּבת ּבכל ּומפטירין הּׁשנה. ּכל קֹורין זֹו ּדר ועל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּסדר,

ּבּתֹורה. ׁשּקרא מעין ּבּנביא ְִֵֵֶַַַָָָָָוׁשּבת
הראׁשֹו„. - חדׁשים פסּוקיםּובראׁשי ׁשלׁשה קֹורא ן ְְְֳִִִֵֵָָָָ

ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני 'צו', ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּפרׁשת
ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, פסּוקים ּוׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון,
עם הּׁשני ׁשּׁשּיר פסּוקים ׁשלׁשה קֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָפסּוקים,
חל ואם חדׁשיכם'. 'ּובראׁשי קֹורא והרביעי הּׁשּבת', ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'ּוביֹום
ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹראׁשֿחדׁש
הּמׁשלים בֹו קֹורא ּובּׁשני ׁשּבת, אֹותּה סדר ּבֹו קֹורין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאחד
ראׁשֿחדׁש, ענין קֹורא והּמפטיר חדׁשיכם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ'ּובראׁשי
ׁשחל אב וראׁשֿחדׁש ּבחדׁשֹו'. חדׁש מּדי 'והיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּומפטירין
נפׁשי'. ׂשנאה ּומֹועדיכם 'חדׁשיכם מפטירין ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות
ּבׁשּבת מפטירין ּבׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוראׁשֿחדׁש

חדׁש'. מחר יהֹונתן לֹו 'וּיאמר ְְֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלפניו
ּומסּים‰. טֹוב ּבדבר ּפֹותח ּבּתֹורה, לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכל

'זכר עד הראׁשֹון קֹורא 'האזינּו', ּפרׁשת אבל טֹוב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹּבדבר
עד עֹולם' ימֹות מ'זכר מתחיל והּׁשני עֹולם', ְְְְְִִִֵַַַָָֹימֹות
וּינאץ', ה' 'וּירא עד מ'ירּכיבהּו' והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ'ירּכיבהּו',
מן והחמיׁשי חכמּו', 'לּו עד וּינאץ' ה' 'וּירא מן ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָוהרביעי
אׂשא מ'ּכי והּׁשּׁשי ידי', ׁשמים אל אׂשא 'ּכי עד חכמּו' ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ'לּו
ּבענינֹות ּבּה פֹוסקין ולּמה הּׁשירה; סֹוף עד ידי' ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל
ּבתׁשּובה. העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלּו?

.Âאֹותם לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף פסּוקים ְְְְִִֶַָָָָֻׁשמֹונה
היא ּתֹורה ׁשהּכל אףֿעלּֿפי מעׂשרה; ּבפחֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבביתֿהּכנסת
אחר ׁשהם ּומׁשמען הֹואיל - אמרם הּגבּורה מּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומׁשה
אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו, הרי מׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻמיתת

.Êאחד אּלא ּבהן, מפסיקין אין ּכהנים ׁשּבתֹורת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹקללֹות
ׁשל ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהם, ּבפסּוק מתחיל - אֹותן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ׁשּבמׁשנהֿתֹורה ּוקללֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחריהם.
קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Áּבענין וקֹוראין ּוליֹוםֿהּכּפּורים לּמֹועדֹות ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

ׁשּיהּו ליׂשראל, להם ּתּקן ּומׁשה ׁשּבת. ּבסדר לא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמֹועד,
יֹום ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין וׁשֹואלין ענינֹו, מֹועד ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
מֹועדֹות ּבפרׁשת - ּבּפסח קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
'מׁשכּו ראׁשֹון ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת

'ׁשֹור - ׁשני ּוביֹוםֿטֹוב ּגלּגל, ּבפסח ּומפטירין לכם', ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּוקחּו
כל לי 'קּדׁש - ּבּׁשליׁשי יאׁשּיהּו, ּבפסח ּומפטירין כׂשב', ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאֹו
,'ל 'ּפסל - ּבחמיׁשי ּתלוה', ּכסף 'אם - ּברביעי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָּבכֹור',
ּביֹוםֿטֹוב ּבמֹועדֹו', הּפסח את יׂשראל בני 'ויעׂשּו - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבּׁשּׁשי
ה' אני 'ּכי עד הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח' 'ויהי - ְְֲֲִִִִַַַַַַַָאחרֹון
הּבכֹור', 'ּכל - ּובּׁשמיני ּדוד', 'וידּבר ּומפטירין ,'ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹרפא

הּיֹום'. 'עֹוד ְִִַַּומפטירין
.Ëׁשּקֹורים ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות'. ּב'ׁשבעה קֹורין ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָּבעצרת

ּבּמרּכבה, ּומפטירין הּׁשליׁשי', 'ּבחדׁש הראׁשֹון ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּביֹוםֿטֹוב
ּומפטירין הּבכֹור', 'ּכל מֹועדֹות ּבפרׁשת קֹורין ְְְֲִִִִֵַַַַָָָּובּׁשני

ֲַַּבחבּקּוק.
.È.'לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי 'ּבחדׁש קֹורין ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבראׁשֿהּׁשנה

ׂשרה', את ּפקד 'ויי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָָּומנהג
קֹורין ּובּׁשני הרמתים', מן אחד איׁש 'ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומפטירין
לי יּקיר 'הבן ּומפטירין אברהם', את נּסה ְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ'והאלהים

ְִֶַאפרים'.
.‡Èּומפטירין מֹות', 'אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַּביֹוםֿהּכּפּורים

מֹות', ׁשּב'אחרי ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונׂשא', רם אמר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ'ּכה
ויחזר מהן ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכדי

ּביֹונה. ּומפטיר בּתֹורה קֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵַַַָָָּבתׁשּובה,
.·Èּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים, טֹובים ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵַָָָָֻּבסּכֹות,

ּביֹום ּומפטירין וגֹו', עז' אֹו כׂשב אֹו 'ׁשֹור ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַהּמֹועדֹות,
הּמל אל 'וּיּקהלּו - ׁשני ּוביֹום ליי', ּבא יֹום 'הּנה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָראׁשֹון
ּומפטירין הּבכֹור', 'ּכל קֹורין אחרֹון ּוביֹוםֿטֹוב ְְְְֲִִִַַַָֹֹׁשלמה',
הּברכה', 'וזאת קֹורין ּולמחר ׁשלמה', ּככּלֹות ְְְְְְִִַַַָָָָֹֹֹ'ויהי
אחרי 'ויהי ׁשּמפטירין מי ויׁש ׁשלמה', 'וּיעמד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹֹּומפטירין

החג. ּבקרּבנֹות קֹורין החג ימֹות ּובׁשאר מׁשה'. ְְְְְִִֶֶֶָָָָמֹות
.‚Èׁשּתי קֹורא מֹועד ׁשל מחּלֹו ויֹום יֹום ּבכל ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻּכיצד?

הּכהן קֹורא מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻפרׁשּיֹות.
קֹורא ויׂשראל הּׁשליׁשי', 'ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני', ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ'ּובּיֹום
ּובּיֹום הּׁשני ּבּיֹום וקֹורא חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָּבּיֹום
מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ׁשני ׁשהּוא הרביעי, ּבּיֹום וכן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהּׁשליׁשי.
ּבכל זֹו ּדר ועל הרביעי', 'ּובּיֹום הּׁשליׁשי', 'ּובּיֹום ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָקֹורין

ויֹום. ָיֹום
.„Èּביֹוםֿהּכּפּורים וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין הּפסח, ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּובׁשבעת
קֹורא - והּׁשני ׁשאמרנּו, הענינֹות אּלּו בֹו קֹורא - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהראׁשֹון
ּבּתֹורה, הּפקּודים ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ְְְִַַַַַָָָָֻבֹו

ּבּנביא. מפטיר הּוא הּקרּבן ענין ְְְְִִִֵַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂËהֹוציאּו אם ׁשלׁשה, אֹו ספרים ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִִֵֶָָָּובכל

ּומֹוציא קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון, את ּכׁשּמחזיר - זה אחר ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזה
אמרנּו, ּוכבר קּדיׁש. אֹומר האחרֹון את ּוכׁשּמחזיר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשני,
לעֹולם, הּמׁשלים ׁשּקֹורא אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּמנהג

ּבּנביא. מפטירין ְְִִִַַַַָָואחרּֿכ
.ÊËּבין ּבפסח, ּבין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת

אלי', אמר אּתה 'ראה ׁשּבת ּבאֹותּה קֹורין - ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻּבסּכֹות
החג ּבתֹו חלה ואם היבׁשֹות, העצמֹות - ּבּפסח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומפטירין
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.ÊÈסֹוף עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻּבחנּכה
נׂשיא קרּבן קֹורין הּׁשני ּובּיֹום הראׁשֹון, ּבּיֹום הּמקריב ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָקרּבן
עד קֹורין ׁשמיני ּביֹום הּׁשמיני; יֹום עד וכן ּבּׁשני, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
חנּכה ׁשל ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻסֹוף
מפטירין - ּבחנּכה ׁשּבתֹות ׁשּתי היּו ואם זכריה; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּבנרֹות
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין ּבפּורים ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק'. 'וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
.ÁÈ,'ּבנים תֹוליד 'ּכי ּבׁשחרית קֹורין ּבאב ְְְְֲִִִִִִַָָָּבתׁשעה

מׁשה', 'ויחל קֹורין ּובמנחה יי', נאם אסיפם 'אסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻּומפטירין
על מתעּנים ׁשאנּו הּתענּיֹות, ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון ּובמנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים, ארּבע מׁשה' 'ויחל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַקֹורא
ׁשּגֹוזרין ּובּתענּיֹות .'עּמ עׂשה אני 'אׁשר עד 'ל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹמ'ּפסל
ב וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור הן,אֹותן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לבבם ויּכנע העם ׁשּיׁשּובּו ּכדי ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָקֹורין
אֹותם. ְְְִֶָּכׁשּיׁשמעּו

.ËÈּבׁשלׁש ּבאב ּתׁשעה קדם מפטירין להיֹות העם ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹנהגּו
ּב'דברי מפטירין ראׁשֹונה ׁשּבת תֹוכחֹות: ּבדברי ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָׁשּבתֹות
היתה 'איכה - ׁשליׁשית יׁשעיהּו', 'חזֹון - ׁשנּיה ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָירמיהּו',
נחמּו 'נחמּו מפטירין ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלזֹונה'.
יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין להיֹות ּבעירנּו ּפׁשּוט ּומנהג ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָעּמי'.
ראׁשֿ ׁשּבין וׁשּבת ראׁשֿהּׁשנה. עד ּבאב ּתׁשעה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמאחר

יׂשראל'. 'ׁשּובה מפטירין ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְִִִִִֵַַַָָָָהּׁשנה
.Îּבפרׁשת קֹורין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹראׁשֿחדׁש

ראׁשֿחדׁש חל אם וכן הּכהן. ּביהֹוידע ּומפטירין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים
מקּדימין ּבערבֿׁשּבת, ואפּלּו הּׁשּבת, ּבתֹו להיֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָאדר
'זכֹור', קֹורין ּבּׁשנּיה ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָוקֹורין
ׁשּבת היא איֿזֹו עמלק'; עׂשה אׁשר את 'ּפקדּתי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפטירין
ּבערבֿׁשּבת. ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ּפּורים ׁשחל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנּיה?
עליכם'; 'וזרקּתי ּומפטירין אדּמה, ּפרה קֹורין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבּׁשליׁשית

ּברביעית לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת היא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואיֿזֹו
לחדׁש'; ּבאחד 'ּבראׁשֹון ּומפטירין הּזה', 'החדׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹקֹורין
להיֹות ניסן ראׁשֿחדׁש ׁשחל ּכל רביעית? היא ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹואיֿזֹו

ּבערבֿׁשּבת. ואפּלּו ְְֲִֶֶַַָָּבתֹוכּה,
.‡Îׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ׁשּתי יהיּו ּופעמים ּוׁשליׁשית, ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָראׁשֹונה
אבל ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהפסקֹות:

מפסיקין. אין לרביעית ׁשליׁשית ְְְִִִִִִֵֵַָּבין
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
אֹותּה סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר ראׁשֿחדׁש חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹראׁשֹון.

- ּתצּוה' ּב'ואּתה עדׁשּבת ּתצּוה' מ'ואּתה ׁשּׁשה קֹורין ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
עד תׂשא' מ'ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת', ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ'ועׂשית
עצמֹו תׂשא' 'ּכי ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם ּכּיֹור'; ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ'ועׂשית
וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי 'וּיקהל', עד תׂשא' מ'ּכי ׁשּׁשה קֹורין -ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

נחׁשת'. ּכּיֹור 'ועׂשית עד תׂשא' מ'ּכי ׁשני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבספר
.‚Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹראׁשֿחדׁש

בֹו קֹורא - והּׁשני הּיֹום, סדר בֹו קֹורא - הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָספרים:
וכן תׂשא'. 'ּכי ּבֹו קֹורין - והּׁשליׁשי ראׁשֿחדׁש, ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹענין
ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ניסן ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹראׁשֿחדׁש
ּבּׁשני, ראׁשֿחדׁש וענין ּבראׁשֹון, הּיֹום סדר קֹורין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹספרים:

ּבּׁשליׁשי. הּזה' ְְִִֶֶַַַֹו'החדׁש
.„Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹראׁשֿחדׁש

בֹו קֹורא - והּׁשני הּיֹום, סדר בֹו קֹורא - הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָספרים:
להיֹות חל חנּכה. ענין בֹו קֹורא - והּׁשליׁשי ראׁשֿחדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹֻענין
והרביעי ראׁשֿחדׁש, ּבענין קֹורין ׁשלׁשה - הּׁשּבת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּבאמצע

חנּכה. ּבענין ְְֲִֵַָֻקֹורא
.‰Îׁשּבת ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֻאףֿעלּֿפי

אֹותּה ׁשל סדר וׁשבּוע ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבצּבּור,
תרּגּום, ּבֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום. ואחד מקרא ׁשנים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבת
הּצּבּור. עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים, ׁשלׁש ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקֹוראהּו
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מּטמאתן.‡. טהרּו - ׁשּנׁשּברּו עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי
מהן ועּׂשה ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהם ּכלי ועּׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא הּטהֹורים הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹּכלים
ּכלי וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמאּו
ועּׂשה וחזר הּתיכן טהרּו. - ׁשּנטמאּו אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
מּתכֹות לכלי ואין היׁשנה. לּטמאה חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמהן

אֹו ׁשלמים ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד גמּורה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהרה
ׁשבּורים. ְֲִִָיּׁשארּו

סֹופרים.·. מּדברי - היׁשנה לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת
היׁשנה? לטמאתן ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על גזרּו מה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּפני
ּבֹו אחר ּכלי מּמּנּו ויעּׂשה ויּתיכּנּו ּכלי לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזרה
לֹומר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא יאמר אם ְִִֶַַַָָָֹּבּיֹום.
נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבירה
ּבּיֹום, ּבֹו טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ּכלי מּמּנּו ועּׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָוהּתיכֹו
טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכ
ׁשמׁש. הערב צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר ויבֹואּו ּבּיֹום, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבֹו

עליהם. טמאה ּגזרּו החׁשׁש זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻמּפני
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.ÊÈסֹוף עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻּבחנּכה
נׂשיא קרּבן קֹורין הּׁשני ּובּיֹום הראׁשֹון, ּבּיֹום הּמקריב ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָקרּבן
עד קֹורין ׁשמיני ּביֹום הּׁשמיני; יֹום עד וכן ּבּׁשני, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
חנּכה ׁשל ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻסֹוף
מפטירין - ּבחנּכה ׁשּבתֹות ׁשּתי היּו ואם זכריה; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּבנרֹות
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין ּבפּורים ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק'. 'וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
.ÁÈ,'ּבנים תֹוליד 'ּכי ּבׁשחרית קֹורין ּבאב ְְְְֲִִִִִִַָָָּבתׁשעה

מׁשה', 'ויחל קֹורין ּובמנחה יי', נאם אסיפם 'אסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻּומפטירין
על מתעּנים ׁשאנּו הּתענּיֹות, ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון ּובמנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים, ארּבע מׁשה' 'ויחל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַקֹורא
ׁשּגֹוזרין ּובּתענּיֹות .'עּמ עׂשה אני 'אׁשר עד 'ל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹמ'ּפסל
ב וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור הן,אֹותן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לבבם ויּכנע העם ׁשּיׁשּובּו ּכדי ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָקֹורין
אֹותם. ְְְִֶָּכׁשּיׁשמעּו

.ËÈּבׁשלׁש ּבאב ּתׁשעה קדם מפטירין להיֹות העם ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹנהגּו
ּב'דברי מפטירין ראׁשֹונה ׁשּבת תֹוכחֹות: ּבדברי ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָׁשּבתֹות
היתה 'איכה - ׁשליׁשית יׁשעיהּו', 'חזֹון - ׁשנּיה ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָירמיהּו',
נחמּו 'נחמּו מפטירין ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלזֹונה'.
יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין להיֹות ּבעירנּו ּפׁשּוט ּומנהג ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָעּמי'.
ראׁשֿ ׁשּבין וׁשּבת ראׁשֿהּׁשנה. עד ּבאב ּתׁשעה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמאחר

יׂשראל'. 'ׁשּובה מפטירין ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְִִִִִֵַַַָָָָהּׁשנה
.Îּבפרׁשת קֹורין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹראׁשֿחדׁש

ראׁשֿחדׁש חל אם וכן הּכהן. ּביהֹוידע ּומפטירין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים
מקּדימין ּבערבֿׁשּבת, ואפּלּו הּׁשּבת, ּבתֹו להיֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָאדר
'זכֹור', קֹורין ּבּׁשנּיה ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָוקֹורין
ׁשּבת היא איֿזֹו עמלק'; עׂשה אׁשר את 'ּפקדּתי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפטירין
ּבערבֿׁשּבת. ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ּפּורים ׁשחל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנּיה?
עליכם'; 'וזרקּתי ּומפטירין אדּמה, ּפרה קֹורין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבּׁשליׁשית

ּברביעית לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת היא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואיֿזֹו
לחדׁש'; ּבאחד 'ּבראׁשֹון ּומפטירין הּזה', 'החדׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹקֹורין
להיֹות ניסן ראׁשֿחדׁש ׁשחל ּכל רביעית? היא ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹואיֿזֹו

ּבערבֿׁשּבת. ואפּלּו ְְֲִֶֶַַָָּבתֹוכּה,
.‡Îׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ׁשּתי יהיּו ּופעמים ּוׁשליׁשית, ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָראׁשֹונה
אבל ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהפסקֹות:

מפסיקין. אין לרביעית ׁשליׁשית ְְְִִִִִִֵֵַָּבין
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
אֹותּה סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר ראׁשֿחדׁש חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹראׁשֹון.

- ּתצּוה' ּב'ואּתה עדׁשּבת ּתצּוה' מ'ואּתה ׁשּׁשה קֹורין ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
עד תׂשא' מ'ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת', ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ'ועׂשית
עצמֹו תׂשא' 'ּכי ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם ּכּיֹור'; ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ'ועׂשית
וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי 'וּיקהל', עד תׂשא' מ'ּכי ׁשּׁשה קֹורין -ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

נחׁשת'. ּכּיֹור 'ועׂשית עד תׂשא' מ'ּכי ׁשני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבספר
.‚Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹראׁשֿחדׁש

בֹו קֹורא - והּׁשני הּיֹום, סדר בֹו קֹורא - הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָספרים:
וכן תׂשא'. 'ּכי ּבֹו קֹורין - והּׁשליׁשי ראׁשֿחדׁש, ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹענין
ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ניסן ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹראׁשֿחדׁש
ּבּׁשני, ראׁשֿחדׁש וענין ּבראׁשֹון, הּיֹום סדר קֹורין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹספרים:

ּבּׁשליׁשי. הּזה' ְְִִֶֶַַַֹו'החדׁש
.„Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹראׁשֿחדׁש

בֹו קֹורא - והּׁשני הּיֹום, סדר בֹו קֹורא - הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָספרים:
להיֹות חל חנּכה. ענין בֹו קֹורא - והּׁשליׁשי ראׁשֿחדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹֻענין
והרביעי ראׁשֿחדׁש, ּבענין קֹורין ׁשלׁשה - הּׁשּבת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּבאמצע

חנּכה. ּבענין ְְֲִֵַָֻקֹורא
.‰Îׁשּבת ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֻאףֿעלּֿפי

אֹותּה ׁשל סדר וׁשבּוע ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבצּבּור,
תרּגּום, ּבֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום. ואחד מקרא ׁשנים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבת
הּצּבּור. עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים, ׁשלׁש ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקֹוראהּו
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מּטמאתן.‡. טהרּו - ׁשּנׁשּברּו עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי
מהן ועּׂשה ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהם ּכלי ועּׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא הּטהֹורים הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹּכלים
ּכלי וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמאּו
ועּׂשה וחזר הּתיכן טהרּו. - ׁשּנטמאּו אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
מּתכֹות לכלי ואין היׁשנה. לּטמאה חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמהן

אֹו ׁשלמים ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד גמּורה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהרה
ׁשבּורים. ְֲִִָיּׁשארּו

סֹופרים.·. מּדברי - היׁשנה לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת
היׁשנה? לטמאתן ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על גזרּו מה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּפני
ּבֹו אחר ּכלי מּמּנּו ויעּׂשה ויּתיכּנּו ּכלי לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזרה
לֹומר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא יאמר אם ְִִֶַַַָָָֹּבּיֹום.
נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבירה
ּבּיֹום, ּבֹו טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ּכלי מּמּנּו ועּׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָוהּתיכֹו
טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכ
ׁשמׁש. הערב צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר ויבֹואּו ּבּיֹום, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבֹו

עליהם. טמאה ּגזרּו החׁשׁש זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻמּפני
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הּתיכֹו‚. אם הּטמאֹות, ּבׁשאר אֹו ּבמת ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
עליו והּזה ּבמת נטמא ׁשּיטּביל. עד היׁשנה לטמאתֹו חזר -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
עליו והּזה אחר ּכלי ועּׂשאהּו הּתיכֹו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי
הּתּו ׁשּקדם הּזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשביעי
ׁשּיּזה עד טהרה לֹו ואין .הּתּו ׁשאחר להּזאה ְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצטרפת
אֹו ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָֹעליו

ׁשּיּתיכּנּו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָיּזה
הּטמא„. מן רב אם טהֹור: ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּברזל

טמא. - למחצה מחצה טהֹור; - הּטהֹור מן רב ואם טמא; -ְְֱֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכלי: ועּׂשאהּו ּבכבׁשן הּכל וּׂשרף ּבגללים ׁשּבללֹו טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאם

טמאה. מקּבל אינֹו - הּגללים מן רב ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻחרס;
אבל‰. טמאים. - טמא ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכלי

טהֹורין. הן הרי - הּטמא האנ מן ּכלים ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהעֹוּׂשה
.Âמן עׁשּפֹו ועּׂשה הּטהֹור הּברזל מן ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻקרּדם

מן והּקרּדם הּטהֹור מן עׁשּפֹו עּׂשה טמא. זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהּטמא
הּמלאכה. עֹוּׂשה אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור. זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטמא

.Ê.טהֹור - טמא ּבברזל ׁשחסמֹו טהֹור ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻקרּדם
.Á.טהֹור - הּטהֹור מן וׁשּוליו הּטמא מן ׁשעּׂשאהּו ְֲִִִֵֶַַָָָָָָקיתֹון

הֹול ׁשהּכל טמא. - הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור מן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעּׂשאהּו
מלאכה. העֹוּׂשה המקּבל ְְֵֶַַַַָָָאחר

.Ëּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻּכלי
וחזר והּתיכֹו ונׁשּבר ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועּׂשה

חזר. לא אֹו ְַַָָָֹהיׁשנה
.Èואפּלּו הּכלים. ּככל טהרּו - ונׁשּברּו ׁשּנטמאּו זכּוכית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּכלי

לּטמאה חֹוזרים אינם - אחרים ּכלים מהן ועּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻהּתיכן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, מּדברי טמאתם ׁשעּקר לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיׁשנה;
אף ׁשּנׁשּברּו, זכּוכית ּכלי וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן גזרּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלא
ׁשברי והם הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַעל
חרס. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכלים
לתׁשמיׁש ׁשּולים והתקין ׁשּנׁשּברה זכּוכית ׁשל קערה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ואם ּכקערה. ׁשהן ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
מקּבלת זֹו הרי - ּבׁשֹופין וׁשפֹו הּׁשבר מקֹום את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָקרסם

ְָֻטמאה.
.‡Èמקּבלת - ּפיה ׁשּנּטל אחת ּביד הּנּטלת קטּנה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָצלֹוחית

מּמּנה. יֹוצק אּלא לתֹוכּה הּיד מכניסין ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה,
מּפני טהֹורה, - ּפיה ׁשּנּטל ידים ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
צלֹוחית וכן לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
טהֹורה, - ּפיה נּטל אם קטּנה, ׁשהיא ּפי על אף ּפליטֹון, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשל
מּתֹוכּה. הּבּׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּפני

.·Èמּפני ּכלים, הן עדין - ּפיהן ׁשּנּטל הּגדֹולין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַלגינים
לכבׁשנים. הּוא ְְְִִִֶַָָׁשּמתקינם

.‚Èּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור. - רּבֹו ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס
טהֹור. - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. - ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּגבהֹו
- מּלמּטה ּבין מלמעלה ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èמּלמּטה טמאין, - מלמעלה ׁשּנּקבּו: והּקערה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּתמחּוי

נס טהֹורין. -- ּכּצֹוננין החּמין את לקּבל יכֹולין אם ּדקּו: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַ
טהֹורין. - לאו ואם ְְְִִִֵָטמאין,

.ÂËאת סֹורכין ׁשּׂשפתֹותיהם ּפי על אף החתּוכין, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּכֹוסֹות
טמאה. מקּבלים - ְְְִֶַַָֻהּפה

.ÊËמחץ ּכמֹו הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהאפרּכס
מקּבל. ְֵֵֶַׁשאינֹו

.ÊÈׁשהיא ּפי על אף טהֹור, - למראה אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֶֶַַַָָָזכּוכית
ׁשהּוא זכּוכית ׁשל הּתרוד לקּבלה. נעּׂשית ׁשּלא לפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמקּבלת,
צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן על ׁשּכׁשּמּניחֹו ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּבל,

טמאה. מקּבל זה הרי - מקּבל ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָֻואינֹו
.ÁÈואם טמאה. מקּבל - מראה ׁשעּׂשאֹו זכּוכית ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּתמחּוי

ּבֹו ׁשּמּניחין דברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה עּׂשאהּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה
מקּבלין אין זכּוכית ּכלי וכל טהֹור. זה הרי - מאחֹוריו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָנראין

הּכלים. ּככל מלאכּתן, ׁשּתּגמר עד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻטמאה

ה'תשע"א ניסן י"ד שני יום
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מתטּמא‡. חרס ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכבר
ּבהן ׁשּנגעה הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב; ּבהּסט אֹו מאוירֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּבהן נגעה ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו, - ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּבּכלים, טהֹור - חרס ּבכלי הּטמא נמצא טהֹורין. הם הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכלי ׁשאין ּומּנין חרס. ּבכלי טהֹור - הּכלים ּבכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטמא
יּפ אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מתטּמא לחרס ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
מאחֹוריו. לא מתטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - וגֹומר ּתֹוכֹו אל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹמהם

ּומׁשקין·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמתטּמא ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם
ּומׁשקין אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא חרס ּכלי ּכיצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאוירֹו.
טמאין; אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו,
הּטמאין הּכלים ׁשאר אבל יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין אכלין מטּמאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָאינן
ּבין‚. חרס ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרס ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאין

ונכנסה ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשהיּו ּגדֹול חרס ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאר
היּו טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו הּכלים וכל טמא הּוא - ּבאוירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻטמאה
וחֹוזרין מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין
טּמאּוני, לא מטּמאי אֹומר: זה והרי הּכלים. את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּומטּמאין

טּמאתני. ְִִֵַַָואּתה
נטמאּו„. - ּבלבד ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרס ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכלי

ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכלים. ּכל ּכׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאחֹוריו,
הרי - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָלֹו
אחֹוריו אין - חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה
חרס ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמתטּמאין
ּכל ׁשאר ואחד חרס ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּטמא
אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה. ּבדבר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלים

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשקין
על‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו טמאה ׁשּנכנסה חרס ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשהרי עליה, אהל ונעּׂשה הארץ על הּמּנחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּטמאה
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.Âהּגּמא על חרס ּכלי וכפה ּבתֹוכּה מּנח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּגּמא
ׁשל עצמּה ׁשּתּכנס עד - ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: נטמא; לא -ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשל מנחׁשּתֹו למּטה ׁשּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נפל, חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - קרקעית ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּור,
טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו. ּגּמא ּבתֹו מת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻועכׁשו
- הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף מנחׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלמּטה
ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים,
נפלּו ולא עליהן, נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיּו
ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבתֹוכֹו.
יֹוצאין אינן אבל נראין ּתּנּור ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻיתלה.
הּתּנּור נטמא - ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק את אֹופה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאוירֹו:
היּו ּכאּלּו טהֹור הּתּנּור - לאו ואם אוירֹו; בתֹו היּו ְְְְֲִִִִַַָָָָּכאּלּו
ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבבצק אמרּו? ּבצק זה ּבאי מּנחׁשּתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלמּטה

קׁשה. ולא ּביֹותר ְְֵֶַָֹר
.Êׁשל ּבעין ּכירה, ׁשל ּבעין ּתּנּור, ׁשל ּבעין ׁשּנמצא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ

אם וכן טהֹור. - ולחּוץ הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכּפח,
אֹו הּתּנּור לאויר נכנס לא ׁשהרי טהֹור; - העין ּבאויר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנמצא
ּתלּוי. הּוא דפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו ְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכירה
היה ּכן אם אּלא טהֹורין; - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
לאויר הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח, ּפֹותח העין ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבעבי

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻהּתּנּור,
.Áהּפנימית הּׂשפה מן העצים הּנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא
יׁשיבתול ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - חּוץ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָ

טהֹור. הּכל - הּזיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹהּצּבע,
.Ëהיקֹוד מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא הּתּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹאין

ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת ּכן אם אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמתטּמאין
.Èּכמֹו ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלי

וזהּו מסרק, ּכמֹו הרׁשת מן ׁשּלמעלה ּוּׂשפתֹו חרס ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
למעלה הּמסרק לאויר הּטמאה נכנסה אם צרצּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנקרא

זה. ּכלי ׁשל ּתֹוכֹו ׁשּזהּו ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָֻמן
.‡Èהיתה מּזֹו: לפנים זֹו ּׂשפיֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיה חרס ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּכלי

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻהּפנימית
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
עֹודפת האמצעית היתה טהֹורין. והחיצֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טהֹור. ולחּוץ מּמּנה טמא, ולפנים מּמּנה - אוירּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא עֹודפת החיצֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה

טהֹור. והּׁשאר טמאה, אוירּה ׁשּנטמא ּכל -ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
.·Èּבעליֹונה והּׁשרץ ׁשוֹות וּׂשפתֹותיהן זֹו ּבתֹו זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלּפסים

האלּפסין ּוׁשאר טמאה, הּׁשרץ ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
נקּובה מהן אלּפס ּכל היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָטהֹורין
והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ מׁשקה ְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכֹונס
ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר ׁשהּטמאה טמאים; האלּפסים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּבכל
טהֹורֹות; וכּלן טמאה היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
הּתחּתֹונה ּׂשפת ואין העליֹונה, לאויר ׁשרץ נכנס לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהרי

לטּמ ּכדי היהעֹודפת ׁשּבתֹוכּה. והּמׁשקין האכלין ּכל א ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
העליֹונה - עֹודפת הּתחּתֹונה ּׂשפת והיתה ּבעליֹונה ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשרץ
ׁשּׂשפתּה מּפני הּתחּתֹונה, וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָטמאה,
ׁשּבתֹו האלּפסין ּוׁשאר ּבאוירּה; הּׁשרץ הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעֹודפת

ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים מטּמא חרס ּכלי ׁשאין טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּתחּתֹונה
טֹופח מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל - טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם
וחֹוזר העֹודפת הּתחּתֹונה מאויר מתטּמא ׁשהּמׁשקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָטמאה;

האלּפס. את ְְִֵֶַָָּומטּמא
.‚Èּבתחּלת ּבּה ּדבּוקֹות קערֹות ׁשהיּו חרס ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָטבלא

לא - מהן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעּׂשיה
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לּטבלא היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻנטמאּו
הּדין וכן ּכּלן. נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּקערֹות
בֹו. ּכיֹוצא הּמתאימֹות וקלמירין חרס, ׁשל הּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבית

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, דפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו. נטמא - ּבמׁשקין ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּכל
לטמאה לזה זה חּבּור אּלּו הרי - ּבמסמר קבּועין ּבּתיו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיּו
ולא לטמאה חּבּור אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻּולהּזיה.
לטמאה לא חּבּור אינן - ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻלהּזיה.

להּזיה. ְְַָָֹולא

ה'תשע"א ניסן ט"ו שלישי יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

ּבצמיד‡. מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל
ּבמת הּציל אם חרס. ּכלי ּבאויר הּואּפתיל ּדין החמּור, ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

אינֹו - הּמת ּבאהל מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרס ּבכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּיּציל
חרס. ּכלי ּבאויר ְֲִִִֶֶַַמּציל

אין·. ּכ הּמת, ּבאהל לּטמאה ּפתיל צמיד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּוכׁשם
ׁשהיא קדרה ּכיצד? חרס. ּכלי ּבאויר לּטמאה ּפתיל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻצמיד
ּבתֹו ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָֻמלאה
היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה וכל הּקדרה הרי - הּטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתּנּור
ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּבתֹוכּה טמאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּׁשרץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל [וכן הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבאויר
טמאה‚. מחט אֹו הּלבנה ּבתֹו ׁשּמבלעת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻטּבעת

אף נטמא. - חרס ּכלי לאויר ונפלּו העץ ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמבלעת
טהֹור, - זֹו ּבלבנה אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מאוירֹו. חרס ּכלי מטּמאין הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַהרי
.„- הּתּנּור לאויר ונפל מת ּבּׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול

הּתּנּור. נטמא - הּתרנגֹול ׁשם מת ואם טהֹור. זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבאהל ׁשּמּצילין ּכדר חרס, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשהּבלּועין

ֵַהּמת.
ּכבלּועין.‰. אינן - הּקמטין ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים

והכניס ּפיו וקפץ ּפיו ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרס ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּומׁשקין
הּׁשרץ מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ׁשּבפיו. ְְְֲֳִִִֶֶֶַַָָָָָֻאכלים
ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָֻוהכניסֹו

הּקמט. ְֶֶַּבתֹו
.Âנגּוב ׁשהּוא ּפי על אף טמאין, מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספֹוג

מׁשקה ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרס ּכלי לאויר נפל אם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ,
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.Âהּגּמא על חרס ּכלי וכפה ּבתֹוכּה מּנח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּגּמא
ׁשל עצמּה ׁשּתּכנס עד - ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: נטמא; לא -ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשל מנחׁשּתֹו למּטה ׁשּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נפל, חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - קרקעית ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּור,
טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו. ּגּמא ּבתֹו מת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻועכׁשו
- הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף מנחׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלמּטה
ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים,
נפלּו ולא עליהן, נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיּו
ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבתֹוכֹו.
יֹוצאין אינן אבל נראין ּתּנּור ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻיתלה.
הּתּנּור נטמא - ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק את אֹופה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאוירֹו:
היּו ּכאּלּו טהֹור הּתּנּור - לאו ואם אוירֹו; בתֹו היּו ְְְְֲִִִִַַָָָָּכאּלּו
ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבבצק אמרּו? ּבצק זה ּבאי מּנחׁשּתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלמּטה

קׁשה. ולא ּביֹותר ְְֵֶַָֹר
.Êׁשל ּבעין ּכירה, ׁשל ּבעין ּתּנּור, ׁשל ּבעין ׁשּנמצא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ

אם וכן טהֹור. - ולחּוץ הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכּפח,
אֹו הּתּנּור לאויר נכנס לא ׁשהרי טהֹור; - העין ּבאויר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנמצא
ּתלּוי. הּוא דפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו ְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכירה
היה ּכן אם אּלא טהֹורין; - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
לאויר הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח, ּפֹותח העין ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבעבי

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻהּתּנּור,
.Áהּפנימית הּׂשפה מן העצים הּנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא
יׁשיבתול ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - חּוץ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָ

טהֹור. הּכל - הּזיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹהּצּבע,
.Ëהיקֹוד מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא הּתּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹאין

ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת ּכן אם אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמתטּמאין
.Èּכמֹו ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלי

וזהּו מסרק, ּכמֹו הרׁשת מן ׁשּלמעלה ּוּׂשפתֹו חרס ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
למעלה הּמסרק לאויר הּטמאה נכנסה אם צרצּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנקרא

זה. ּכלי ׁשל ּתֹוכֹו ׁשּזהּו ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָֻמן
.‡Èהיתה מּזֹו: לפנים זֹו ּׂשפיֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיה חרס ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּכלי

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻהּפנימית
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
עֹודפת האמצעית היתה טהֹורין. והחיצֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טהֹור. ולחּוץ מּמּנה טמא, ולפנים מּמּנה - אוירּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא עֹודפת החיצֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה

טהֹור. והּׁשאר טמאה, אוירּה ׁשּנטמא ּכל -ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
.·Èּבעליֹונה והּׁשרץ ׁשוֹות וּׂשפתֹותיהן זֹו ּבתֹו זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלּפסים

האלּפסין ּוׁשאר טמאה, הּׁשרץ ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
נקּובה מהן אלּפס ּכל היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָטהֹורין
והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ מׁשקה ְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכֹונס
ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר ׁשהּטמאה טמאים; האלּפסים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּבכל
טהֹורֹות; וכּלן טמאה היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
הּתחּתֹונה ּׂשפת ואין העליֹונה, לאויר ׁשרץ נכנס לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהרי

לטּמ ּכדי היהעֹודפת ׁשּבתֹוכּה. והּמׁשקין האכלין ּכל א ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
העליֹונה - עֹודפת הּתחּתֹונה ּׂשפת והיתה ּבעליֹונה ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשרץ
ׁשּׂשפתּה מּפני הּתחּתֹונה, וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָטמאה,
ׁשּבתֹו האלּפסין ּוׁשאר ּבאוירּה; הּׁשרץ הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעֹודפת

ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים מטּמא חרס ּכלי ׁשאין טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּתחּתֹונה
טֹופח מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל - טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם
וחֹוזר העֹודפת הּתחּתֹונה מאויר מתטּמא ׁשהּמׁשקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָטמאה;

האלּפס. את ְְִֵֶַָָּומטּמא
.‚Èּבתחּלת ּבּה ּדבּוקֹות קערֹות ׁשהיּו חרס ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָטבלא

לא - מהן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעּׂשיה
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לּטבלא היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻנטמאּו
הּדין וכן ּכּלן. נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּקערֹות
בֹו. ּכיֹוצא הּמתאימֹות וקלמירין חרס, ׁשל הּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבית

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, דפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו. נטמא - ּבמׁשקין ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּכל
לטמאה לזה זה חּבּור אּלּו הרי - ּבמסמר קבּועין ּבּתיו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיּו
ולא לטמאה חּבּור אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻּולהּזיה.
לטמאה לא חּבּור אינן - ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻלהּזיה.

להּזיה. ְְַָָֹולא

ה'תשע"א ניסן ט"ו שלישי יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

ּבצמיד‡. מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל
ּבמת הּציל אם חרס. ּכלי ּבאויר הּואּפתיל ּדין החמּור, ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

אינֹו - הּמת ּבאהל מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרס ּבכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּיּציל
חרס. ּכלי ּבאויר ְֲִִִֶֶַַמּציל

אין·. ּכ הּמת, ּבאהל לּטמאה ּפתיל צמיד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּוכׁשם
ׁשהיא קדרה ּכיצד? חרס. ּכלי ּבאויר לּטמאה ּפתיל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻצמיד
ּבתֹו ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָֻמלאה
היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה וכל הּקדרה הרי - הּטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתּנּור
ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּבתֹוכּה טמאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּׁשרץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל [וכן הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבאויר
טמאה‚. מחט אֹו הּלבנה ּבתֹו ׁשּמבלעת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻטּבעת

אף נטמא. - חרס ּכלי לאויר ונפלּו העץ ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמבלעת
טהֹור, - זֹו ּבלבנה אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מאוירֹו. חרס ּכלי מטּמאין הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַהרי
.„- הּתּנּור לאויר ונפל מת ּבּׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול

הּתּנּור. נטמא - הּתרנגֹול ׁשם מת ואם טהֹור. זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבאהל ׁשּמּצילין ּכדר חרס, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשהּבלּועין

ֵַהּמת.
ּכבלּועין.‰. אינן - הּקמטין ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים

והכניס ּפיו וקפץ ּפיו ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרס ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּומׁשקין
הּׁשרץ מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ׁשּבפיו. ְְְֲֳִִִֶֶֶַַָָָָָֻאכלים
ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָֻוהכניסֹו

הּקמט. ְֶֶַּבתֹו
.Âנגּוב ׁשהּוא ּפי על אף טמאין, מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספֹוג

מׁשקה ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרס ּכלי לאויר נפל אם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ,
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ׁשּנׁשּתּמׁשּו חרסים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלצאת.
לא - חרס ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו טמאין מׁשקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהן
לצאת. מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור נפלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻטּמאּוהּו.
ּכגֹון ּבחמּורין, אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָּבּמה
עליו והקּפיד לצאת יכֹולין היּו אם רגליה, ּומימי הּנּדה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדם
ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻׁשּיצא
הּמׁשקה. ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא אינֹו - עליו מקּפיד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻאינֹו
הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין מּמׁשקין הּבאה חדׁשה ּבגפת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
איזֹו טהֹור. - ּביׁשנה אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, -ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיא
הּתּנּור נטמא - ׁשנים ׁשלׁש לאחר אפּלּו הּסק ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמׁשקה

ְֶַֻּכׁשּיּסק.
.Êונכנסה קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחיצה ׁשחּלקֹו חרס ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָּכלי

לפי ּכּלֹו, הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין ּכדר חרס ּכלי לחּלק אדם ּבני ּדר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשאין
ונמצא ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹהאהלים.

טמא. הּכל - אחד ּבמקֹום ְֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשרץ
.Áּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, הּטמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּכלי

ּפי על אף חרס, לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוּׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרס,
ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי - חרס ּכלי ּבתֹו מכּונת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהּטמאה

ּתֹוכֹו. ּתֹו אל לא - ּתֹוכֹו ֶֶֹאל
.Ëאחר ּכלי לאוירֹו והכניס טמא חרס ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

חרס, לכלי חּוץ האחר הּכלי ּוּׂשפת ּומׁשקין, אכלים ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ולא - יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
חמת אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ּתֹוכֹו. ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּבתֹו
לאויר הּקּפה וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבתֹו מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף הּתּנּור, לאויר אֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֻהחבית
מּׂשפת למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוּׂשפת הֹואיל החבית, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאויר
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי - הּתּנּור מּׂשפת אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהחבית
מׁשקין אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית לאויר אֹו הּתּנּור לאויר ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוׁשלׁשלן
ּבהן וכּיֹוצא החמת אֹו הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטהֹורין.
וׁשלׁשלן לתֹוכן הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנקּובין
מׁשקין אֹו אכלין היּו ואם נטמא, - הּטהֹור חרס ּכלי ְְְְֲֳִִִִִִֶֶַַַָָָָלאויר
יהיה וכּמה נטמאּו. - הּטמא חרס ּכלי לאויר וׁשלׁשלן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹוכן
ּבכלי היה ואם זיתים. ּבמֹוציא - ׁשטף ּבכלי היה אם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּנקב?
- למׁשקין והעּׂשּוי ּבזיתים; ׁשעּורֹו - לאכלין העּׂשּוי ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָחרס:
אֹותֹו מּטילין - וכ לכ והעּׂשּוי מׁשקה; ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשעּורֹו
מּציל אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס זה חרס ּכלי ּוכׁשּיּנקב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻלחמרֹו,

חרס. ּכלי ְִִֶֶַמּיד
.Èזה ּבכלי הּׁשרץ היה אם ּבזפת: חרס ּכלי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסתם

מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
זה ּבכלי היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרס. ּכלי מּיד מּציל אינֹו - ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַוכּיֹוצא

.‡Èאינּה - ּבקׁש הּפחת ׁשּסתם ּפי על אף ּפחּותה, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכּורת
ּכלי. אינּה ׁשהרי חרס, ּכלי מּיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמּצלת

.·Èּפי על אף רּמֹון, ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָהחמת
והּוא חרס. ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי - ּכלי מּתֹורת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבטלּו
ּבית ויהיה מּבחּוץ חרס ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה

חרס. ּכלי לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶָָֻקּבּול
.‚Èאֹו חרס ּכלי לאויר ׁשקּוע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּוט ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹור

ואם טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין. העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין - ּבּתּנּור הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרס ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת. והּקּפה ְְֵֶַַַַָֻהּסל
.„Èטהֹור חרס ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרס ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכלי

דבּוקה ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן ׁשאויר ּפי על אף הּטהֹור, הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה לא ׁשהרי ּבטהרתֹו, והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא - ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב
חבית ,לפיכ הּטהֹור. חרס ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה ּונתּונה טהֹורין מׁשקין מלאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה
והּמׁשקין החבית הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתּנּור,
החבית. אויר עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין,
לאויר ּופיה הּתּנּור ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכן

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּתּנּור
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מלאכּתֹו.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבל חרס ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻאין
- הּתּנּור ּבּכבׁשן. מּׁשּיּצרפּו מלאכּתֹו? גמר הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומאימתי
ּכדי מּׁשּיּסיקּנה - הּכירה ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּיּסיקּנּו
ּבאלּפס. ּונתּונה טרּופה הּתרנגֹולין ּביצת עליה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלבּׁשל
לבּׁשּול עּׂשאהּו ּכתּנּור; ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו אם ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָָֻהּכּפח:

ּככירה. ׁשעּורֹו -ְִִָ
ּבֹו·. מּׁשּיתחיל - גדֹול היה אם לבנֹותֹו: ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָּתּנּור

- קטן היה ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשלׁש ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ויּסיקּנּו. טפח ּבֹו ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּׁשּיתחיל
הּוא הרי - לאפּיה עּׂשאהּו אם הּכּפח: ויּסיקּנה. ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאצּבעֹות

ּככירה. הּוא הרי - לבּׁשל ואם ְְְְֲִִֵֵַַָּכתּנּור,
ׁשהּסק‚. אֹו האּמן מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻֻֻּתּנּור

מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל והּסק הֹואיל לדעת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא
ּובא הּכפרים, מן ּבכפר ּבתּנּור דלקה ׁשּנפלה מעּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבל ואמרּו: ּדין ּבית לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשה
טמאה.„. מקּבל זה הרי - ּבֹו צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻּתּנּור

מלאכה עֹוּׂשה זה ׁשאין טהֹור; - ּפׁשּתן ׁשל אּונין ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָללּבן
הּתּנּור. ְַַּבגּוף

ונטמא‰. מחלקיו אחד והּסיק לׁשנים ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתּנּור
ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ נטמא טהֹור. וחברֹו טמא הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
הּסקּו טמא. ׁשּביניהן ועבי טמא, הּכל - ּתֹורה ׁשל ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻמּטמאֹות
עביֹו: את חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשניהן
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ּדברים ּבּמה טהֹור. - לּטהֹור טמא, - לּטמא ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ואחר הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָאמּורים?
הּכל. נטמא - ּבמׁשקין אפּלּו מהן אחד ונטמא חצצֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכ

.Â- מּתכת וׁשל לעֹולם. טהֹורין - אבן ׁשל ּכירה אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּתּנּור
לֹו ׁשּיׁש את - יּתץ ׁשּנאמר: וכירים, ּתּנּור מּׁשּום ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻטהֹורין
מתטּמאין אין ּכיצד? מּתכֹות. ּכלי מּׁשּום ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנתיצה,
ּבהן נגעה ואם וכירים; ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעּׂשין - ּבמת נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Êּבטיט ּוסתמֹו נסּדק אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

זה הרי - טיט ׁשל מּוסף אֹו טיט ׁשל טפלה לֹו ׁשעּׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ּבּנקב? יהיה וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמתטּמא
- טיט ׁשל ּפטּפּוטים לּכירה עּׂשה ואם ּבכירה. וכן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָהאּור.
ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה. מּׁשּום ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמתטּמאה

טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ
.Á- הּגמל ּבצּואר ּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּתּנּור

ּבכל - הם טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור; מּׁשּום טמא זה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
ָמקֹום.

.Ëמתטּמא - ׁשפיתה ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכּור
- ׁשפיתה ּבית ּבֹו יׁש אם זכּוכית, עֹוּׂשי ׁשל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָּככירה.

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.È.טהֹורין - יֹוצרין וׁשל זֹוגגין וׁשל סּידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּכבׁשן

מתטּמאה. - ּדפן לּה יׁש אם ְְְִִֵֶַַָָָֹהּפּורנה,
.‡Èטפלה לֹו עּׂשה אם ּתּנּור: ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשחּברן ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָאבנים

ּומתטּמא ּדבר לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּבפנים
ולא ּבמּגע מתטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמאוירֹו;
מתטּמאֹות - לזֹו זֹו חּברן ולא לתּנּור אבנים חּבר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹּבאויר.
ּכטירה. הן הרי - לּתּנּור חּברן ולא לזֹו זֹו חּברן הּתּנּור. ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹעם
טהֹור. - הּכירה וטירת טהֹור. - טירה ועּׂשה ּבארץ ְְִִִֶַַַָָָָָָָָָחפר

.·Èמתטּמאין - ּכירה ׁשעּׂשאן אלּפסין ּוׁשני חבּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּתי
החבּיֹות ועבי טהֹור. - חבּיֹות ׁשל ותֹוכן ּובמּגע. ְְֲֳִִִִֶֶַָָָָָָָּבאויר
את והמׁשּמׁש טמא, - הּכירה את המׁשּמׁש אֹותֹו: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחֹולקין

טהֹור. - החבית ִֶָָּתֹו
.‚Èלהיֹות ּבטיט וחּברן ּבארץ ּפטּפּוטין ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָהעֹוּׂשה

קבע ּכירה. מּׁשּום טמאה זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשֹופת
אף הּקדרה, את עליהן ׁשֹופת להיֹות ּבארץ מסמרין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה
זֹו הרי - הּקדרה ׁשּתׁשב ּבטיט מקֹום ּבראׁשן ׁשעּׂשה ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּבטיט מרחם ׁשּלא אבנים וכן מּתכת. ׁשל ּככירה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹטהֹורה
ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן - עליהן ׁשֹופת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

אבן. ֶֶֶׁשל
.„È.מתטּמאה - ּבטיט וחּברן ּכירה אבנים ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָהעֹוּׂשה

מקּבלת אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט האחת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבר
ְָֻטמאה.

.ÂËועל עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאבן
עליה הּכתל, ועל עליה טמאה. - הּכּפח ועל עליה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּכירה,

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל

.ÊËוכּלן אבן ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּכירת
ּכּלן. נטמאּו לא - מהן אחת נטמאת ּבטיט, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻֻמחּברֹות

.ÊÈּבין ּכירֹות, ׁשּתי ועּׂשאן ּבטיט ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשלׁש
ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין לּקרקע חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
האבן - הּכירֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם לזֹו, זֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָחּברן
והמׁשּמׁש טמא, הּטמאה לּכירה מּמּנה המׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאמצעית,
ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה לּכירה ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
נּטלה לטמאה. ּכּלה האמצעית החלטה - הּטהֹורה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֻֻּכירה
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה - הּטמאה ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה
ּגדֹולה האמצעית האבן היתה אם החיצֹונֹות: ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנטמאּו
הּׁשנּיה ולּכירה מּצּדּה ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה מּמּנה נֹותן -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּכל - קטּנה היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפת יכֹול אם האמצעית: נּטלה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹטמא.
- מּזה יתר מרחקין היּו טמאה; היא הרי - גדֹולה ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻיֹורה
ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי - האמצעית את החזיר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה.
ׁשּיּסיקּנה והּוא ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבל - ּבטיט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחּה

הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלכל
.ÁÈזֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה ׁשעּׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתי

ּכל חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבן
ּכירה ׁשל הׁשּתים חזרּו - ׁשּסמ הּטהֹורֹות הׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנּטלּו

ְְָָֻלטמאתן.
.ËÈּק ּבית לֹו ׁשּיׁש חרס ׁשל נתּוןּדּוכן והרמץ הּקדרֹות ּבּול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה מּׁשּום טהֹור - ְְְְִִִִִִֵָָָָּבתֹוכֹו
- נּקב ואם הּכלים, ּכׁשאר טהֹור - ּבארץ מחּבר היה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻאם
הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול. ּככלי טמאה מקּבל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאינֹו
ׁשּלֹו הרחב ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו - ּבהן הּנֹוגע ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו,
הּדּוכן. נטמא אם מתטּמא - ּבּׁשּול ּבׁשעת עליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשבין
טמאה זֹו הרי - ּגּבּה על ּכירה ּובנה הּסל את הּכֹופה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכן
טמאה מקּבלת אינּה לפיכ ּכירה. מּׁשּום לא עץ, ּכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשּום

ּככירה. ְֲִִֵָָמאוירּה

ה'תשע"א ניסן י"ז חמישי יום
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רּבֹו.‡. ׁשיריו - והּקטן טפחים, ארּבעה ׁשיריו - ּגדֹול ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻּתּנּור
טמאה; מקּבל - רּבֹו ּובּקטן ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר אם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻּכיצד?
עד ונתצֹו נטמא אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו - מּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּפחֹות
- ּבּקטן מרב ּפחֹות אֹו ּבּגדֹול מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּיר
ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ּבּקטן רב אֹו ארּבעה ּבֹו נׁשאר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֻטהֹור.
- לאפּיה ׁשעּׂשאהּו הּכּפח אצּבעֹות. ׁשלׁש ׁשיריה - ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻוהּכירה

ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ּכתּנּור; ְְְִִִִַָׁשעּורֹו
אֹותֹו?·. מטהרין ּכיצד לכּתתֹו, רצה ולא ׁשּנטמא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּתּנּור

החרסים, ׁשעל הּטפלה את וגֹורר חלקים, לׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹולקֹו
ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על עֹומד מהן חרס ּכל ׁשּנמצא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
והּקטן טמא הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד לׁשנים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּלקֹו
ׁשאי לפי טמא, מהן אחד ּכל - ּבׁשוה לׁשנים חּלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָטהֹור.
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ּדברים ּבּמה טהֹור. - לּטהֹור טמא, - לּטמא ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ואחר הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָאמּורים?
הּכל. נטמא - ּבמׁשקין אפּלּו מהן אחד ונטמא חצצֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכ

.Â- מּתכת וׁשל לעֹולם. טהֹורין - אבן ׁשל ּכירה אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּתּנּור
לֹו ׁשּיׁש את - יּתץ ׁשּנאמר: וכירים, ּתּנּור מּׁשּום ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻטהֹורין
מתטּמאין אין ּכיצד? מּתכֹות. ּכלי מּׁשּום ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנתיצה,
ּבהן נגעה ואם וכירים; ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעּׂשין - ּבמת נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Êּבטיט ּוסתמֹו נסּדק אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

זה הרי - טיט ׁשל מּוסף אֹו טיט ׁשל טפלה לֹו ׁשעּׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ּבּנקב? יהיה וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמתטּמא
- טיט ׁשל ּפטּפּוטים לּכירה עּׂשה ואם ּבכירה. וכן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָהאּור.
ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה. מּׁשּום ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמתטּמאה

טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ
.Á- הּגמל ּבצּואר ּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּתּנּור

ּבכל - הם טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור; מּׁשּום טמא זה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
ָמקֹום.

.Ëמתטּמא - ׁשפיתה ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכּור
- ׁשפיתה ּבית ּבֹו יׁש אם זכּוכית, עֹוּׂשי ׁשל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָּככירה.

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.È.טהֹורין - יֹוצרין וׁשל זֹוגגין וׁשל סּידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּכבׁשן

מתטּמאה. - ּדפן לּה יׁש אם ְְְִִֵֶַַָָָֹהּפּורנה,
.‡Èטפלה לֹו עּׂשה אם ּתּנּור: ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשחּברן ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָאבנים

ּומתטּמא ּדבר לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּבפנים
ולא ּבמּגע מתטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמאוירֹו;
מתטּמאֹות - לזֹו זֹו חּברן ולא לתּנּור אבנים חּבר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹּבאויר.
ּכטירה. הן הרי - לּתּנּור חּברן ולא לזֹו זֹו חּברן הּתּנּור. ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹעם
טהֹור. - הּכירה וטירת טהֹור. - טירה ועּׂשה ּבארץ ְְִִִֶַַַָָָָָָָָָחפר

.·Èמתטּמאין - ּכירה ׁשעּׂשאן אלּפסין ּוׁשני חבּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּתי
החבּיֹות ועבי טהֹור. - חבּיֹות ׁשל ותֹוכן ּובמּגע. ְְֲֳִִִִֶֶַָָָָָָָּבאויר
את והמׁשּמׁש טמא, - הּכירה את המׁשּמׁש אֹותֹו: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחֹולקין

טהֹור. - החבית ִֶָָּתֹו
.‚Èלהיֹות ּבטיט וחּברן ּבארץ ּפטּפּוטין ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָהעֹוּׂשה

קבע ּכירה. מּׁשּום טמאה זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשֹופת
אף הּקדרה, את עליהן ׁשֹופת להיֹות ּבארץ מסמרין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה
זֹו הרי - הּקדרה ׁשּתׁשב ּבטיט מקֹום ּבראׁשן ׁשעּׂשה ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּבטיט מרחם ׁשּלא אבנים וכן מּתכת. ׁשל ּככירה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹטהֹורה
ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן - עליהן ׁשֹופת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

אבן. ֶֶֶׁשל
.„È.מתטּמאה - ּבטיט וחּברן ּכירה אבנים ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָהעֹוּׂשה

מקּבלת אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט האחת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבר
ְָֻטמאה.

.ÂËועל עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאבן
עליה הּכתל, ועל עליה טמאה. - הּכּפח ועל עליה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּכירה,

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל

.ÊËוכּלן אבן ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּכירת
ּכּלן. נטמאּו לא - מהן אחת נטמאת ּבטיט, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻֻמחּברֹות

.ÊÈּבין ּכירֹות, ׁשּתי ועּׂשאן ּבטיט ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשלׁש
ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין לּקרקע חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
האבן - הּכירֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם לזֹו, זֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָחּברן
והמׁשּמׁש טמא, הּטמאה לּכירה מּמּנה המׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאמצעית,
ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה לּכירה ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה
נּטלה לטמאה. ּכּלה האמצעית החלטה - הּטהֹורה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֻֻּכירה
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה - הּטמאה ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה
ּגדֹולה האמצעית האבן היתה אם החיצֹונֹות: ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנטמאּו
הּׁשנּיה ולּכירה מּצּדּה ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה מּמּנה נֹותן -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּכל - קטּנה היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפת יכֹול אם האמצעית: נּטלה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹטמא.
- מּזה יתר מרחקין היּו טמאה; היא הרי - גדֹולה ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻיֹורה
ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי - האמצעית את החזיר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה.
ׁשּיּסיקּנה והּוא ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבל - ּבטיט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחּה

הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלכל
.ÁÈזֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה ׁשעּׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתי

ּכל חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבן
ּכירה ׁשל הׁשּתים חזרּו - ׁשּסמ הּטהֹורֹות הׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנּטלּו

ְְָָֻלטמאתן.
.ËÈּק ּבית לֹו ׁשּיׁש חרס ׁשל נתּוןּדּוכן והרמץ הּקדרֹות ּבּול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה מּׁשּום טהֹור - ְְְְִִִִִִֵָָָָּבתֹוכֹו
- נּקב ואם הּכלים, ּכׁשאר טהֹור - ּבארץ מחּבר היה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻאם
הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול. ּככלי טמאה מקּבל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאינֹו
ׁשּלֹו הרחב ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו - ּבהן הּנֹוגע ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו,
הּדּוכן. נטמא אם מתטּמא - ּבּׁשּול ּבׁשעת עליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשבין
טמאה זֹו הרי - ּגּבּה על ּכירה ּובנה הּסל את הּכֹופה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכן
טמאה מקּבלת אינּה לפיכ ּכירה. מּׁשּום לא עץ, ּכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשּום

ּככירה. ְֲִִֵָָמאוירּה

ה'תשע"א ניסן י"ז חמישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

רּבֹו.‡. ׁשיריו - והּקטן טפחים, ארּבעה ׁשיריו - ּגדֹול ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻּתּנּור
טמאה; מקּבל - רּבֹו ּובּקטן ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר אם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻּכיצד?
עד ונתצֹו נטמא אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו - מּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּפחֹות
- ּבּקטן מרב ּפחֹות אֹו ּבּגדֹול מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּיר
ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ּבּקטן רב אֹו ארּבעה ּבֹו נׁשאר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֻטהֹור.
- לאפּיה ׁשעּׂשאהּו הּכּפח אצּבעֹות. ׁשלׁש ׁשיריה - ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻוהּכירה

ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ּכתּנּור; ְְְִִִִַָׁשעּורֹו
אֹותֹו?·. מטהרין ּכיצד לכּתתֹו, רצה ולא ׁשּנטמא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּתּנּור

החרסים, ׁשעל הּטפלה את וגֹורר חלקים, לׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹולקֹו
ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על עֹומד מהן חרס ּכל ׁשּנמצא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעד
והּקטן טמא הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד לׁשנים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּלקֹו
ׁשאי לפי טמא, מהן אחד ּכל - ּבׁשוה לׁשנים חּלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָטהֹור.
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ׁשל טבלא אבל לכּון. ׁשּנחלקהאפׁשר ּדפן לּה ׁשּיׁש חרס ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ואם טהֹורה. - ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָלׁשנים

ֵָטמא.
טמא,‚. הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה ׁשחּלקֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתּנּור

גבּה היה אם לרחּבֹו, חליֹות חתכֹו טהֹורין. הּקטּנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֻוהּׁשנים
וסּדר חזר טהֹור. - טפחים מארּבעה ּפחֹות וחליא חליא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּכל
ּתּנּור והחזירֹו ּבטיט עליהם והמריח זֹו ּגּבי על זֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַֻהחליֹות
טמאה מקּבל ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעּׂשה ּכמֹו זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכׁשהיה
ספּגנין ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא. מּכאן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא
צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
וזהּו לעֹולם. טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ּובין החליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻּבין
ּבֹו היתה טהֹור. והּוא ּבֹו אֹופֹות והּטהֹורה הּנּדה ְְְְְִֶַַָָָָָָׁשאמרּו:
ּבמּגע מתטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻחליא

טהֹורֹות. החליֹות ּוׁשאר ּבאויר, מתטּמאה ְְְְְְֲִִַַָָָֹֻולא
סמֹוכין„. לֹו ועּׂשה האּמן מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתּנּור

ונטמא טהֹור והּוא עליו ּונתנם ּכאחד להיֹות אֹותֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָׁשּמקּבצין
הרי - החזירן ואפּלּו יטהר. אֹותֹו הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר -ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
צרי ואינֹו להּבא. טמאה מקּבל - ּבטיט מרחֹו טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּוא

הּסק. ׁשּכבר ְְִֶַַָֻלהּסיקֹו,
וטח‰. לחליא חליא ּבין חֹול ונתן חליֹות ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻּתּנּור

טמאה. מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּבטיט
.Âיכֹול אם ּבטיט: וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹורת

טהֹור. - לאו ואם טמאה, מקּבל - עצמֹו ּבפני לעמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהּטיט
.Êועּׂשה ּתּנּור, ועּׂשאן ּבזה זה ודּבקן חרס ׁשברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמביא

טמאה, מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ מּבית טפלה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻלֹו
על ּכּׁשעּור.אף מהן אחד ּבכל ׁשאין ּפי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.Áאף מחּוץ, טפלה לֹו ועּׂשה ּתּנּור ועּׂשאהּו ׁשּקרזלֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּפּטס
ׁשּכלי טהֹור; זה הרי - ּכּׁשעּור ּדפנֹותיו על ׁשּמקּבל ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
עּׂשאהּו ּכן אם אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין - ׁשּטהר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחרס

ּומּבחּוץ. מּבית טפלה לֹו ועּׂשה ְְִִִֵַַַָָָּתּנּור
.Ëּומקֹום ואחד אחד לכל טפלה ׁשעּׂשה סדקין ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּתּנּור

אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. מקּבל אינֹו - מגּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּסדקין
חרסית עליהן נתן מתטּמא. זה הרי - הּסדקין ּגּבי על ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָגפסיס
זה טהֹור. - גללים אֹו ּבצק ּוׁשמרים, ׁשעוה וגפרית, זפת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
את מחּבר אינֹו - ּתּנּור מּמּנּו עֹוּׂשין ׁשאין ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּכלל:

ְִַָהּסדקין.
.È- הּצדדין מן ּבטיט ּומרח זוית ּכלּפי ׁשּנתנֹו ּתּנּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדק

ָטהֹור.
.‡È.טהֹור - ּבֹו אֹופה להיֹות ּבזוית ׁשּנתנֹו ּתּנּור ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָּדף

טמאה. מקּבל - ּתּנּור רב ּבֹו יׁש ְְְִֵֵַַָֹֻואם
.·Èּבלבד מאוירֹו נטמא אם חציֹו: עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור

ּבמּגע נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מתטּמא אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּולמּטה. מעפר אף ּכּלֹו נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו טמאה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻֻונגעה

.‚Èמקֹום - והּכּפח קדרֹות; ׁשּתי ׁשפיתת מקֹום - ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻהּכירה
- לארּכּה ׁשּנחלקה ּכירה ,לפיכ אחת. קדרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשפיתת

טמ מקּבלת עדין - לרחּבּה ּביןטהֹורה; ׁשּנחלק, הּכּפח אה. ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טהֹור. - לרחּבֹו ּבין ְְְְֵָָָלארּכֹו

.„Èהיה אם קרקעיתּה: ׁשּנפחתה ּבּתים ּבעלי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקּלתּות

טמאה; מקּבלת זֹו הרי - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעמק
היה מלמעלה. הּקדרה ּתתּבּׁשל - מּלמּטה ּבּפחת יּסיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשהרי טמאה; מקּבלת אינּה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפחת
על צרֹור אֹו אבן נתן ּבׁשלה. ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאׁש
האבן נעּׂשת - ּבטיט מרחֹו ּבטהרתּה. היא עדין - הּפחת ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפי

ּולהּבא. מּכאן טמאה ּומקּבלת הּכירה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻקרקע

ה'תשע"א ניסן י"ח שישי יום
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.‡- הּכלי נטמא ואם ּכּכלים, הן הרי - הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּכל
טהֹור, - לּה צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לּה הּצרי ידֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָנטמאה
ּומן טפח הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
- והּכירה הּתּנּור נטמא ואם חּבּור, - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהּכירה
- אּלּו ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין אּלּו. אבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵַַָָָָָנטמאּו
לׁשלׁש ּבחּוץ אֹו ּתּנּור ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם ְְְְְְְְִִֶֶַַָָנטמאּו.

טהֹורין. - ּכירה ׁשל ְְִִֶֶָָאצּבעֹות
לבּׁשּול·. עּׂשאהּו ּכתּנּור; ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֻהּכּפח:

ּככירה. ׁשעּורֹו -ְִִָ
.‚- נחּתֹומין וׁשל טהֹור; - ּבּתים ּבעלי ׁשל הּתּנּור ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָמּוסף

ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ׁשּסֹומ מּפני הּתּנּור, ּבטמאת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻטמא
- צּבעים וׁשל טמא, - זיתים ׁשֹולקי ׁשל יֹורה מּוסף ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבֹו:

ָטהֹור.
הּכ„. הּמקֹוםעטרת והּוא הּתּנּור, וטירת טהֹורה. - ירה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשהיא ּבזמן רדּיתּה: ּבעת הּפת את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבנּוי
ּפחֹות הּתּנּור; ּבטמאת טמאה - טפחים ארּבעה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשאינּה לפי טהֹורה, - טפחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמארּבעה

טמאה. - אבנים ׁשלׁש על אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָלּתּנּור,
נטמאת‰. אם ׁשּבּכירה: הּנר ּובית הּתבלין ּובית הּפ ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

לא - ּבאויר נטמאת ואם ּכּלן, נטמאּו - ּבמּגע ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻהּכירה
ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינן לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָנטמאּו;
וקדׁשים. ּתרּומה מּגען על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי הּכר להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשּו
ואינֹו ּבמּגע מתטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ׁשאנּו ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן
הּכר לֹו ועּׂשּו מּדבריהם, אּלא חּבּור אינֹו - ּבאויר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמתטּמא

ּתֹולין. אּלא קדׁשים, עליו יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹזה
.Âהרי - אצּבעֹות ׁשלׁש גבֹוהה ׁשהיא ּבזמן הּכירה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָחצר

ּבין ּבאויר ּבין חצרּה, אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָזֹו
ונטמאת מּכאן ּפחּותה החצר היתה הּׁשנּיה. נטמאת - ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבמּגע
אחת נטמאת אם אבל הּׁשנּיה; נטמאת - ּבמּגע מהן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאחת
חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, חברּתּה אין - ּבלבד מאוירּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהן
ּבזמן מּמּנה: מפרׁשת הּכירה חצר היתה מּדבריהם. אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה
לטמאת ּבין לּה חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ׁשלׁש גבֹוהה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהיא
ׁשהיתה אֹו מּכאן, פחֹות היתה אויר; לטמאת ּבין ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻמּגע
נטמאת ואם לּה; חּבּור אין - ּׂשפה לּה ואין חלקה ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָהחצר
אם וכן טהֹורה, החצר - ּבמּגע ּבין מאוירּה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּכירה,

טהֹורה. הּכירה - החצר ְְִִֵֶַָָָָנטמאת
.Êׁשלׁשּפטּפּו מהן אחד ּכל גבּה היה ׁשלׁשה. - ּכירה טי ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבאויר ּבין ּבמּגע ּבין הּכירה, נטמאת אם ּפחֹות, אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאצּבעֹות
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אם מהן: אחד נּטל ארּבעה. היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו, הּפטּפּוטים ׁשני נטמאּו - ּבמּגע הּכירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָנטמאת
ׁשני לּה עּׂשה עּמּה. נטמאּו לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹואם
נטמאּו, - ּבמּגע הּכירה נטמאת אם זה: ּכנגד זה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפטּפּוטים
ּגבֹוהין הּפטּפּוטים היּו נטמאּו. לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָֹואם
ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ּולמּטה אצּבעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁש
מתטּמאין - ּולמעלה ּומּׁשלׁש ּבאויר; ׁשּנטמאת ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּגע
- ּבלבד מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע, נטמאת אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה
ׁשלׁש ּבתֹו הּׂשפה מן מׁשּוכין היּו עּמּה. מתטּמאין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין
ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאצּבעֹות
עּמּה מתטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ היּו ּבאויר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנטמאת
אין - ּבלבד ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע, נטמאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָאם
ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין עּמּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמתטּמאין

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֵהן

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת
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ועּׂשּוי‡. מקּבל ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכלי
מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית לֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעּׂשה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻולא
והּספסל והּמּטה הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן חרס, ׁשל והּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּמנֹורה
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהם
ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא לקּבלה, נעּׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית ׁשּיטים ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי
ׁשּנֹוּׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעּׂשית הֹואיל הּמחץ, ּבׁשּולי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדפּונה

מקּבלת אינּה - לקּבלה נעּׂשית ולא הּמחץ טמאה.ּבּה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
וׁשאין·. טמאה, מקּבל - ׁשמן קּבּול ּבית ּבֹו ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּפנס

טמאה. - ּתֹו לּה ׁשּיׁש הּיֹוצרים מגּופת וכן טהֹור. - ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּבֹו
מתטּמא,‚. - רֹוכלין וׁשל טהֹור; - ּבּתים ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּפ

לּלֹוקח. ּבֹו ּומריח צּדֹו על ׁשּמּטהּו ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַמּפני
נעּׂשּו„. ׁשּלא טהֹורֹות, - והחבּיֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכּסּוי

מתטּמאין. - לתׁשמיׁש התקינן ואם ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָלקּבלה.
טהֹור;‰. - חּדּוד לֹו ויׁש נקּוב ׁשהּוא ּבזמן האלּפס: ְְְִִִִֵֶַָָָָּכּסּוי

ׁשהאּׁשה מּפני מתטּמא, - חּדּוד לֹו ואין נקּוב אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָואם
חרס ּבכלי המׁשּמׁש ּכל הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמסּננת

טהֹור. - ּכפּוי ְֶָָּכׁשהּוא
.Â- ּפרּוטֹות ּומֹוציא נקּוב ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֶַַָטיטרֹוס,

עּׂשּויין והן ּבּצדדין, מתּכּנסין הּמים ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמתטּמא;
ְַָָלקּבלה.

.Êּבתֹוכֹו והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרס ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
לקּבל הּנרֹות ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי וכן מתטּמא. - דֹולק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַוהּוא

מתטּמא. - ְִֵֶֶַַהּׁשמן

.Áמן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּגסטרא
טמאה. מקּבלת - ְְְִֶֶַַָֻהּכלי

.Ëאינּה - מקּבלת ׁשהיא ּפי על אף חרס, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל היא ּבין חרס ׁשל היא ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבּתֹורה,

ְַָקטּנה.
.Èׁשבריהן אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
חרס ּבהן היה ׁשאם חרס, ּכלי מּׁשברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלתׁשמיׁש;
ּכלי וכל ׁשּנאמר: טמאה. מקּבל הּוא הרי - לקּבל ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהראּוי
ׁשברי אּלא לרּבֹות ּבא לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחרס.
ּתֹו זה לחרס ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חרס. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכלי
אם אבל ;סמּו לא יֹוׁשב, החרס ּכׁשהיה הּמׁשקין ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלקּבל
מקּבל אינֹו - אֹותֹו סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

ְָֻטמאה.
.‡Èאֹו אזנֹו, מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהחרס

טהֹור, זה הרי - אחר לצד מכריעֹו והחּדּוד חּדּוד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיה
חרס ּכלי ׁשּכל החּדּוד; נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה ְְֵֶַַַָָָָָֻׁשּטהר
.·Èוׁשּוליהן ׁשּנׁשּברּו ּכמזרקֹות חּדין ׁשּׁשּוליהן חרס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכלי

ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמקּבלין,
ׁשּלכ טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - והּכֹוסֹות הּקרפיֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּולי
אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּוליהן ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָנעּׂשּו

ֲִַָּבאחיזה.
.‚Èהּכלי היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרס יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכּמה

ׁשהן חבּיֹות עד קטן אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ּביןמקּבלֹות ּבחרסים, ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

יֹוׁשב ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרס מּדפניהן, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּקרקעיהן
טמאה. מקּבל זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָֻרביעית

.„Èהּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
לקּבל ּכדי הּנׁשאר ּבחרס היה אם ונׁשּברה, יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסאתים
הּמכילה מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻחצי
חרס מהן נׁשאר אם ונׁשּברּו, ּגדֹולים חצבים עד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָסאתים
מקּבלין החרסים היּו טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻהמקּבל

טמאה. מקּבלין אין - אּלּו מּׁשעּורין ְְְִִִִֵֵַָָֻּפחֹות
.ÂËונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי

חד והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
נׁשאר ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹותר
ׁשּדפנֹות לפי טמאה; מקּבל אינֹו - המקּבל חרס ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּדפנֹותיהן
הּנּכר, ּתֹו להן ואין הן, ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלים

חרס. ּכלי ּכפׁשּוטי ְְְְְִִֵֵֶֶונמצאּו
.ÊËחּוץ טהֹורים, - מקֹום ּבכל הּנמצאים חרסים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָחזקת

הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר; ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻמהּנמצאים
ׁשהיא ּפי על אף טמאה מקּבלת והּגסטרא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלּכלים,

ּכלים. ְִִִֵֵמּׁשברי
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אם מהן: אחד נּטל ארּבעה. היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו, הּפטּפּוטים ׁשני נטמאּו - ּבמּגע הּכירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָנטמאת
ׁשני לּה עּׂשה עּמּה. נטמאּו לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹואם
נטמאּו, - ּבמּגע הּכירה נטמאת אם זה: ּכנגד זה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפטּפּוטים
ּגבֹוהין הּפטּפּוטים היּו נטמאּו. לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָֹואם
ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ּולמּטה אצּבעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁש
מתטּמאין - ּולמעלה ּומּׁשלׁש ּבאויר; ׁשּנטמאת ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּגע
- ּבלבד מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע, נטמאת אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה
ׁשלׁש ּבתֹו הּׂשפה מן מׁשּוכין היּו עּמּה. מתטּמאין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין
ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאצּבעֹות
עּמּה מתטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ היּו ּבאויר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנטמאת
אין - ּבלבד ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע, נטמאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָאם
ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין עּמּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמתטּמאין

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֵהן

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת

עּׂשר ׁשמֹונה ¨¨¨§¤¤ּפרק

ועּׂשּוי‡. מקּבל ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכלי
מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית לֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעּׂשה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻולא
והּספסל והּמּטה הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן חרס, ׁשל והּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּמנֹורה
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהם
ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא לקּבלה, נעּׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית ׁשּיטים ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי
ׁשּנֹוּׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעּׂשית הֹואיל הּמחץ, ּבׁשּולי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדפּונה

מקּבלת אינּה - לקּבלה נעּׂשית ולא הּמחץ טמאה.ּבּה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
וׁשאין·. טמאה, מקּבל - ׁשמן קּבּול ּבית ּבֹו ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּפנס

טמאה. - ּתֹו לּה ׁשּיׁש הּיֹוצרים מגּופת וכן טהֹור. - ְְְְִֵֵֵֶַַָָָּבֹו
מתטּמא,‚. - רֹוכלין וׁשל טהֹור; - ּבּתים ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּפ

לּלֹוקח. ּבֹו ּומריח צּדֹו על ׁשּמּטהּו ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַמּפני
נעּׂשּו„. ׁשּלא טהֹורֹות, - והחבּיֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכּסּוי

מתטּמאין. - לתׁשמיׁש התקינן ואם ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָלקּבלה.
טהֹור;‰. - חּדּוד לֹו ויׁש נקּוב ׁשהּוא ּבזמן האלּפס: ְְְִִִִֵֶַָָָָּכּסּוי

ׁשהאּׁשה מּפני מתטּמא, - חּדּוד לֹו ואין נקּוב אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָואם
חרס ּבכלי המׁשּמׁש ּכל הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמסּננת

טהֹור. - ּכפּוי ְֶָָּכׁשהּוא
.Â- ּפרּוטֹות ּומֹוציא נקּוב ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֶַַָטיטרֹוס,

עּׂשּויין והן ּבּצדדין, מתּכּנסין הּמים ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמתטּמא;
ְַָָלקּבלה.

.Êּבתֹוכֹו והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרס ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
לקּבל הּנרֹות ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי וכן מתטּמא. - דֹולק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַוהּוא

מתטּמא. - ְִֵֶֶַַהּׁשמן

.Áמן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּגסטרא
טמאה. מקּבלת - ְְְִֶֶַַָֻהּכלי

.Ëאינּה - מקּבלת ׁשהיא ּפי על אף חרס, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל היא ּבין חרס ׁשל היא ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבּתֹורה,

ְַָקטּנה.
.Èׁשבריהן אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
חרס ּבהן היה ׁשאם חרס, ּכלי מּׁשברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלתׁשמיׁש;
ּכלי וכל ׁשּנאמר: טמאה. מקּבל הּוא הרי - לקּבל ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהראּוי
ׁשברי אּלא לרּבֹות ּבא לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחרס.
ּתֹו זה לחרס ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חרס. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכלי
אם אבל ;סמּו לא יֹוׁשב, החרס ּכׁשהיה הּמׁשקין ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלקּבל
מקּבל אינֹו - אֹותֹו סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

ְָֻטמאה.
.‡Èאֹו אזנֹו, מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהחרס

טהֹור, זה הרי - אחר לצד מכריעֹו והחּדּוד חּדּוד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיה
חרס ּכלי ׁשּכל החּדּוד; נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה ְְֵֶַַַָָָָָֻׁשּטהר
.·Èוׁשּוליהן ׁשּנׁשּברּו ּכמזרקֹות חּדין ׁשּׁשּוליהן חרס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכלי

ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמקּבלין,
ׁשּלכ טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - והּכֹוסֹות הּקרפיֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּולי
אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּוליהן ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָנעּׂשּו

ֲִַָּבאחיזה.
.‚Èהּכלי היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרס יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכּמה

ׁשהן חבּיֹות עד קטן אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ּביןמקּבלֹות ּבחרסים, ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

יֹוׁשב ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרס מּדפניהן, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּקרקעיהן
טמאה. מקּבל זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָֻרביעית

.„Èהּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
לקּבל ּכדי הּנׁשאר ּבחרס היה אם ונׁשּברה, יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסאתים
הּמכילה מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻחצי
חרס מהן נׁשאר אם ונׁשּברּו, ּגדֹולים חצבים עד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָסאתים
מקּבלין החרסים היּו טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻהמקּבל

טמאה. מקּבלין אין - אּלּו מּׁשעּורין ְְְִִִִֵֵַָָֻּפחֹות
.ÂËונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי

חד והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
נׁשאר ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹותר
ׁשּדפנֹות לפי טמאה; מקּבל אינֹו - המקּבל חרס ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּדפנֹותיהן
הּנּכר, ּתֹו להן ואין הן, ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלים

חרס. ּכלי ּכפׁשּוטי ְְְְְִִֵֵֶֶונמצאּו
.ÊËחּוץ טהֹורים, - מקֹום ּבכל הּנמצאים חרסים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָחזקת

הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר; ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻמהּנמצאים
ׁשהיא ּפי על אף טמאה מקּבלת והּגסטרא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלּכלים,

ּכלים. ְִִִֵֵמּׁשברי
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oqipקיח c"iÎb"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oqip h"iÎb"i -

ה'תשע"א ניסן י"ג ראשון יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"גֿי"דניסן

― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ
יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl) ְְֲִִֶֶַַָָָָָ

וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ּכׁשּנׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבדּבּור,
ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, הּׁשם! "אּנא ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיאמר:
ּכּפרה ויבּקׁש אתֿהּדּבּור וירחיב ."וכ ּכ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָועׂשיתי
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבענין
ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשחּיבים
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּקדם,
להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְִִִִֵַַַַָָָנתּכּפר
אלֿ "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא הקרבתם. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשעת
מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹּבני
עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאדם

(fÎe ,d xacna):זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְִֵֶַָָ
מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' אׁשר d)והתוּדה ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹקּימת,
זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּיחיד

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו (my)ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

עּמֹו oaxwוהּנזּכרים mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ְְִִִַָ
(cxeie dler ,z`hgּבארנּו ׁשּכבר Ðּכמֹו ar devn) ְְְֵֶַָ

(vw xeriyהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדים

cala)מקּדׁש beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְִִִַָ
אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה sqepאּתה weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacna ynega.והתוּדּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ חּטאתם, אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ְִִִֵַַַַָָָָּומּנין
יעׂשּו ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחּטאתם
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ―ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹחּטאת
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹהּגנבֹות
'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלרּבֹות
יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ּכלֿחּיבי לרּבֹות ― ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש'
אּלא אמרּתי לא זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹאף

חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ'ואׁשמה
הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עליולהתוּדֹות ידּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים החמּורים ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָֹהחטאים
הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי וּדּוי, עליהם ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָחּיבים
יכֹול היה הּקרּבן, חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכלֹומר
ּבפני מצוה לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעלֹות
לפיכ הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעצמּה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהצרכּו

מביאין ׁשהם ּבזמן(oaxw)ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: מביאין? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין

(avn lka)מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע אין .ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ואתֿעון אתֿעונם והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹאף

n)אבתם" ,ek my)אדני ל" אמר: ּדנּיאל וכן . ְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹ
הּפנים" ּבׁשת ולנּו f)הּצדקה ,h l`ipc)הּנה . ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנתּבאר
ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, הביא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּובין
ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר אתֿחּטאתם "והתוּדּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָיתעּלה:

zen)ספרא ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):ּגםּֿכן ְִֵַָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ"והתוּדה

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

ה'תשע"א ניסן י"ד שני יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― העׂשירית לקראהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ׁשמע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

(a ,e mixac)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם ׁשמע(k`.)ּברכֹות, ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

dxezd)ּדאֹוריתא on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .wxt yix) ְְְְֶַַָָ
(zekxac bקבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה זמּני ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

(d dyr zevn)וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים ,ְְְֲִִִֶַַָָ

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

oqip h"iÎe"h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרם ek.)ענין zekxa)ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְִִִִֶֶַָָ
ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּתּקנּום",

ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

ה'תשע"א ניסן ט"ו שלישי יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית לקראהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ׁשמע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

(a ,e mixac)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם ׁשמע(k`.)ּברכֹות, ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

dxezd)ּדאֹוריתא on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .wxt yix) ְְְְֶַַָָ
(zekxac bקבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה זמּני ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

(d dyr zevn)וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים ,ְְְֲִִִֶַַָָ
אמרם ek.)ענין zekxa)ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְִִִִֶֶַָָ

ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּתּקנּום",
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את dk)"ועבדּתם ,bk zeny)ואמר ; ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
תעבדּו" d)"ואתֹו ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ; ְְְֲֲַַַָֹֹֹֹ

(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;(bi ,`i my)ֿואףֿעל . ְְְְַַַָָ
― הּכללּיים מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ְִִִִִִִֶֶַַַַַָּפי

ּבּכלל ׁשּבארנּו יׁש(yxeya)ּכמֹו הרי ― הרביעי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ְְְִִִִִֵַַָּבֹו

(bi ,`i mixac)ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְִָָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו ְְְְְִִֶֶַַָָעֹוד:
"מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה אתֿה'(o`kn)לעּקר : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

תעבד" ואתֹו ּתירא אלהי(bi ,e my):ואמרּו . ְְְֱֲִֶַָָֹֹֹ
ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, ְְְְְְִֵֵַָָָָ"עבדהּו

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו (`eונכחֹו(ycwna)יׂשים ְְְְִִִֵַַָָָ
(ecbplׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid.(

ה'תשע"א ניסן ט"ז רביעי יום

ה'תשע"א ניסן י"ז חמישי יום

ה'תשע"א ניסן י"ח שישי יום

ה'תשע"א ניסן י"ט קודש שבת

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשט"וֿי"טניסן

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את dk)"ועבדּתם ,bk zeny)ואמר ; ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
תעבדּו" d)"ואתֹו ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ; ְְְֲֲַַַָֹֹֹֹ

(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;(bi ,`i my)ֿואףֿעל . ְְְְַַַָָ
― הּכללּיים מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ְִִִִִִִֶֶַַַַַָּפי

ּבּכלל ׁשּבארנּו יׁש(yxeya)ּכמֹו הרי ― הרביעי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ְְְִִִִִֵַַָּבֹו

(bi ,`i mixac)ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְִָָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו ְְְְְִִֶֶַַָָעֹוד:
"מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה אתֿה'(o`kn)לעּקר : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תעבד" ואתֹו ּתירא אלהי(bi ,e my):ואמרּו . ְְְֱֲִֶַָָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, ְְְְְְִֵֵַָָָָ"עבדהּו
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו (`eונכחֹו(ycwna)יׂשים ְְְְִִִֵַַָָָ

(ecbplׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid.(
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קיט oqip h"iÎe"h ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרם ek.)ענין zekxa)ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְִִִִֶֶַָָ
ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּתּקנּום",

ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

ה'תשע"א ניסן ט"ו שלישי יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית לקראהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ׁשמע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

(a ,e mixac)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם ׁשמע(k`.)ּברכֹות, ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

dxezd)ּדאֹוריתא on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .wxt yix) ְְְְֶַַָָ
(zekxac bקבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה זמּני ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

(d dyr zevn)וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים ,ְְְֲִִִֶַַָָ
אמרם ek.)ענין zekxa)ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְִִִִֶֶַָָ

ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּתּקנּום",
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את dk)"ועבדּתם ,bk zeny)ואמר ; ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
תעבדּו" d)"ואתֹו ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ; ְְְֲֲַַַָֹֹֹֹ

(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;(bi ,`i my)ֿואףֿעל . ְְְְַַַָָ
― הּכללּיים מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ְִִִִִִִֶֶַַַַַָּפי

ּבּכלל ׁשּבארנּו יׁש(yxeya)ּכמֹו הרי ― הרביעי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ְְְִִִִִֵַַָּבֹו

(bi ,`i mixac)ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְִָָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו ְְְְְִִֶֶַַָָעֹוד:
"מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה אתֿה'(o`kn)לעּקר : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

תעבד" ואתֹו ּתירא אלהי(bi ,e my):ואמרּו . ְְְֱֲִֶַָָֹֹֹ
ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, ְְְְְְִֵֵַָָָָ"עבדהּו

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו (`eונכחֹו(ycwna)יׂשים ְְְְִִִֵַַָָָ
(ecbplׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨
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עבקכ

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,
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פ"א.2) שעהיוה"א
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בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
עגיום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



עגקכי

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



עדקכב

תראה ראה "א� לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אל� � לאו וא� מוטב, � ראה א� הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורת� עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר � עלי' צור� דירידה העני� מודגש הסוטה בהשקאת שג� השלו�16[ולהעיר, "גדול
[ש� המפורש"ied'שהש� "ש� נמחקי�, שאי� השמות כל מבי� נעלה היותר ש� אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלו�, דעני� העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בי� שלו� להטיל בשביל המי� על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בי� "שלו� שיהי' ובלבד בדבר, מצוה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המי�", על שמי
.·È:�העני ביאור

סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אל� חנה אמרה כיצד מוב�: אינו לכאורה,
נסתרה א� אלא אינו הסוטה השקאת הרי � הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אי� הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(ג� הקינוי על תעבור שחנה ייתכ� כיצד כ�, וא� ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעי� כאשר � אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדר� שבדר�, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופ� בנוגע

ד"יראה בעני� מישראל רבי� שזיכה כלומר, עולי�", כול� שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדו� פני אל זכור� "כדר�21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כ� ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר � וחומר וקל שכ� וכל בלבד,
זה הרי � זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeוא� jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקי� ש"אי� כו'23", ונתחזק "דחק כ� א� )!24(אלא
" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי � לפועל בנוגע כ�,`dxnאמנ�, פי על א� אבל כו'", ואסתתר אל� . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה
בזה: והביאור

של שמחשבתו במקו� הרי � זרע" ונזרעה ד"ונקתה העני� יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיו�
נמצא הוא ש� כלל;25אד� חטא של עני� זו ב"סתירה" אי� הענייני� פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה � ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה הענייני� לחיצוניות ובנוגע
הענייני�daeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיו� � הדבר וטע� תשובתו", מקבלי� כו' ונתחזק "דחק כאשר שכ�, ,

חטא. של עני� כא� הי' לא
יותר: בעומק � בזה להוסי� ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג� הנה � כו' הטהרה היפ� של עני� שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל � היא בזה הכוונה תכלית כ�), אינו האד� ורגש שבמחשבת (א�
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

יא.15) א, ש"א
וש"נ.16) א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופ�. חנוכה הל' רמב"�
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"�
בסופה.18) גיטי�
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה
.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש

יז.21) כג, משפטי�
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"� במשנה. � ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
(25426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78 הע'
סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות

ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,
שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה
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יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג המצות, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד ועד עדת הספרדים בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באיחור זמן רב הגיעני מכתבם ואחרי כן פרסומיהם, ות"ח על שימת לבבם לשלחם אלי.

ולתוכן מכתבם בשאלות בעית הרבנות הראשית, יותר נכון - בעית הרב הראשי הראשון לציון, אף 

שלכאורה כבר אינה אקטואלית כעת, בכל זה על פי מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל אבהיר עוד 

הפעם עמדתי, אף שלכאורה נתפרסמה די צרכה, והיא:

בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות 

אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות 

שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, 

ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט. וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא 

פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה בדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני, 

או פלוני בתור ממלא מקום.

לשאלתם שבאם אין מקום לדחית רב ממשרתו על ידי הועידה הנ"ל אם כן מהו התוכן דהגבלת 

שירות הרב לתקופה מסויימת ואחרי כן בחירות על ידי ועידה כהנ"ל, הנה קושיא אינה מבטלת ח"ו דין, 

גם בעתיד אינה  כן  והודעה שיעשו  נגד השו"ע בעבר  ועשית דבר שהוא  בכבוד התורה,  הנוגע  דין  ובפרט 

מהפכת עבירה למצוה.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

             

           
          

        
         

           
          

          

         
           

       
          
          

  





























עהקכג

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות

ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,
שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות

ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,
שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג המצות, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד ועד עדת הספרדים בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באיחור זמן רב הגיעני מכתבם ואחרי כן פרסומיהם, ות"ח על שימת לבבם לשלחם אלי.

ולתוכן מכתבם בשאלות בעית הרבנות הראשית, יותר נכון - בעית הרב הראשי הראשון לציון, אף 

שלכאורה כבר אינה אקטואלית כעת, בכל זה על פי מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל אבהיר עוד 

הפעם עמדתי, אף שלכאורה נתפרסמה די צרכה, והיא:

בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות 

אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות 

שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, 

ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט. וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא 

פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה בדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני, 

או פלוני בתור ממלא מקום.

לשאלתם שבאם אין מקום לדחית רב ממשרתו על ידי הועידה הנ"ל אם כן מהו התוכן דהגבלת 

שירות הרב לתקופה מסויימת ואחרי כן בחירות על ידי ועידה כהנ"ל, הנה קושיא אינה מבטלת ח"ו דין, 

גם בעתיד אינה  כן  והודעה שיעשו  נגד השו"ע בעבר  ועשית דבר שהוא  בכבוד התורה,  הנוגע  דין  ובפרט 

מהפכת עבירה למצוה.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

             

           
          

            
        

           
          

          
           

          

           
             

         
      

           
         

        




































המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' ב

             

           
          

        
         

           
          

          

         
           

       
          
          

  



























המשך ביאור למסכת סוטה ליום שני לעומר עמ' ב



קכד
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

    

           
          
           
         
         
         
             
          
         
          
         
          

          
         

         
            

            
         

            
            

         
        

            
          

       
           

           
             

          
        

             
          

       
        

           
      

        
   

          
           

         
          

         
           

          
           

       
          

         
        

      
          

        
   

         
          

          
          

          
           

          
        

        
           

          
        

          
          
            

           
          

        
           

          
         

          
         

          
          

           
           

          
           

          
         

          
         

         
        

          
         

         
          

           
            

   

































































































































































































             

          
          

          
        

        
          

         
           

















המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' א



קכה

             

          
          

          
        

        
          

         
           



















          
           

            
              

     
      

      
     
     

     
      

     
    

     
   

    
     
     
    
     

    
       

    
     

       
      

    
    

      
     

      
     

   
     
     
      
       

     
      

     
       

     
    

      
     

    
   

    
                      

                          
                          

                           
                        

                    
                        

                         
                          

                          
                         
































































           
           

            
             
      
      

     
     

    
       

      
    

    

     
     

     
      
      

      
      

      
       

     
     

      
     

      
    

      
      
      

  
    

     
    

    
    
     

      
      
      

    























































































         
           
          
         
       
       
       

       
        
        
        
       
        
        
         
         
         
          
       
       
         
        
         
          

                 
             
               

























































סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

dheq

.BzLàì àp÷îäFYW` z` `Pwe ,hwp `xwC `pWl(d xAcOA)'nba oOwlE . ©§©¥§¦§¦§¨¦§¨¨©§¦¥¤¦§©¦§¨§©¨
mr ixzQY l` Dl xnF` ,Dl `Pwn cviM Wxtn oizipznaE ,iEPw oFWl i`n Wxtn§¨¥©§¦§©§¦¦§¨¥¥©§©¥¨¥¨©¦¨§¦¦

:ipFlR Wi`.íéðL ô"ò dì àp÷îmicr ipW `iadl Kixv DzFwWdl `A m` ¦§¦§©¥¨§©¦¦¨§©§¨¨¦§¨¦§¥¥¦
eilr zxq`p Dpi` mipW iptA Dl `Pw `l m`e ,FOr ixzQY l` mdiptA Dl xn`W¤¨©¨¦§¥¤©¦¨§¦¦§¦Ÿ¦¥¨¦§¥§©¦¥¨¤¡¤¤¨¨

:dwWn Fpi`e DzxizqAãò ô"ò ä÷Lîe ¦§¦¨¨§¥©§¤©§¤¥
.Bîöò ô"ò Bà ãçàmicr oi` ENt`e ¤¨©§©£¦¥¥¦

Fnvr `Ed F` cg` cr `N` ,dxYqPW¤¦§§¨¤¨¥¤¨©§
,Dl iz`PTW xg` dxYqPW dizi`x xnF`¥§¦¦¨¤¦§§¨©©¤¦¥¦¨
opitli oOwlE .dYWYW cr dxizqA zxq`p¤¡¤¤¦§¦¨©¤¦§¤§©¨©§¦¨

:wtQn eilr DYxqF` DzxizQW i`xTn'ø ¦§¨¥¤§¦¨¨©§¨¨¨¦¨¥
.øîBà òLBäé:Dzxizql s` micr 'a Kixv §ª©¥¨¦¥¦©¦§¦¨¨
.Bnò äøaãå:xzq mFwnA `NW[àéä] ïéãò §¦§¨¦¤Ÿ¦§¥¤£©¦¦

.dúéáì úøzî:DlrA mr WOWlúøzîe ª¤¤§¥¨§©¥¦©£¨ª¤¤
.äîeøúa:`id odM zW` m`.äàîè éãk ¦§¨¦¥¤Ÿ¥¦§¥ª§¨

:d`xrd icM.dúéáì äøeñàwtQn §¥©£¨¨£¨§¥¨¦¨¥
oOwl opitlicM(.gk sC)d`nhpe dWlW ¦§©§¦¨§©¨©§Ÿ¨§¦§§¨

`ide FYW` z` `Pwe ,dWxRA mixEn £̀¦©¨¨¨§¦¥¤¦§§¦
DWi` zgY ,d`nhp `ide dxYqpe ,d`nhp¦§¨¨§¦§§¨§¦¦§¨¨©©¦¨
cg`e ,lrAl dxEq`W cg` ,d`nhpe§¦§¨¨¤¨¤£¨©©©§¤¨
F` DlrA zEni m` lrFAl dxEq`W¤£¨©¥¦¨©£¨

:dnExzl dxEq`W cg`e ,dPWxbiíàå §¨§¤¨§¤¨¤£¨¦§¨§¦
.úîdwEwf `ide mipA Fl oi`e dwWdW mcw ¥Ÿ¤¤¦§¨§¥¨¦§¦§¨

:mail.úöìBç.znAizn `le wEXl `UPl §¨¨¤¤¦¨¥©§Ÿ¦§©¤¤
'nb :Dl sili `xnBaEøéæpî àpz éãkî ©§¨¨¨¦¨¦§¥©¨¦¨¦

.÷éìñ à÷:xifp xg` dhFq ,dpWOd xcq oM ¨¨¦¥¥¤©¦§¨¨©©¨¦
.äèBñ àðúc àðz éàîzExifpA `pY i`n ©¨¨§¨¨¨©¨¨¦§¦

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC§¨¥§¨§¨¨¨©§©
.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨
:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéfé`ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦

:Dl mxB `Ede W`x zENw iciléðúéìå ¦¥©Ÿ§¨©¨§¦§¥
.øéæð øãäå äèBñzkinq `id KMW ¨©£©¨¦¤¨¦§¦©

:EdiizWxR.øécnä àðúå`Ed wxR ¨¨¨©§§¨¨©©¦¤¤
ixii`C icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA¦§ª©©¦¤¦§§©§¥§©§¥
icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥
zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦
:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©
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שבת קודש י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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שבת קודש י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

         
           
           

   
            

          
        

            
         

           
         

           
              

          
          
         

           
          

        
            

            
         

          
           

          
           

   
           

      
       

         
           

        
       

           
          

        
          

        
        

           
          

         

        
         

         
         

           
          

          
        

        
         
          

          
           

 
             

        
          

          
     

        
            

         
           

          
       

           
     

          
   

          
            

        
            

          
            

         
            

           
          

       
             

          
         

            
   





















































































































































































             

       
        

         
         

          
       

        

            
         

            
            

          
             

        





























המשך ביאור למסכת סוטה ליום רביעי לעומר עמ' א



lÎl`קלו wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyl`lÎdk`lbiÎ`

äëô:äfä íBiä ãò ìàøNéì ètLîìe ÷çì äîNéå äìòîå àeää íBiäî éäéååëâì÷ö-ìà ãåã àáiå ©§¦¾¥«©¬©−¨¨®§¨©§¦¤¹¨§³Ÿ§¦§¨Æ§¦§¨¥½©−©¬©¤«©¨³Ÿ¨¦Æ¤¦´§©½
:ýåýé éáéà ììMî äëøa íëì äpä øîàì eäòøì äãeäé éð÷æì ììMäî çlLéåæëìû-úéáa øLàì ©§©©¯¥«©¨¨²§¦§¥¬§−̈§¥¥´¥®Ÿ¦¥³¨¤Æ§¨½̈¦§©−«Ÿ§¥¬§Ÿ̈«©«£¤¯§¥«¥²

:øzéa øLàìå áâð-úBîøa øLàìåçëô:òîzLàa øLàìå úBîôùa øLàìå øòøòa øLàìåèëøLàìå §©«£¤¬§¨«¤−¤§©«£¤¬§©¦«§©«£¤¯©«£Ÿ¥²§©«£¤¬§¦«Ÿ§−§©«£¤¬§¤§§«Ÿ©§©«£¤´
:éðéwä éøòa øLàìå éìàîçøiä éøòa øLàìå ìëøaì:Cúòa øLàìå ïLò-øBëa øLàìå äîøça øLàìå §¨À̈§©«£¤Æ§¨¥´©§©§§¥¦½§©«£¤−§¨¥¬©¥¦«§©«£¤¯§¨§¨²§©«£¤¬§«¨−̈§©«£¤¬©«£¨«

àìô:åéLðàå àeä ãåc íL-Cläúä-øLà úBî÷nä-ìëìe ïBøáça øLàìåàìàìôeíéîçìð íézL §©«£¤−§¤§®§¨©§Ÿ²£¤¦§©¤¨¬¨¦−¬©«£¨¨«§¦§¦−¦§¨¦´
ìô éðtî ìàøNé éLðà eñðiå ìûøNéa:òaìbä øäa íéììç eìtiå íézLáìô e÷aãiåìeàL-úà íézL §¦§¨¥®©¨ª¹©§¥³¦§¨¥Æ¦§¥´§¦§¦½©¦§¬£¨¦¬§©¬©¦§«Ÿ©©©§§´§¦§¦½¤¨−

ìô ekiå åéða-úàå:ìeàL éða òeLékìî-úàå áãðéáà-úàå ïúðBäé-úà íézLâäîçìnä ãaëzå §¤¨¨®©©´§¦§¦À¤§«¨¨¯§¤£¦¨¨²§¤©§¦−©§¥¬¨«©¦§©³©¦§¨¨Æ
wa íéLðà íéøBnä eäàöîiå ìeàL-ìà:íéøBnäî ãàî ìçiå úLãóìL åéìë àNðì ìeàL øîàiå ¤¨½©¦§¨ª¬©¦−£¨¦´©®̈¤©¨¬¤§−Ÿ¥«©¦«©´Ÿ¤¨Á§Ÿ¥̧¥¹̈§¬Ÿ

ãàî àøé ék åéìë àùð äáà àìå éá-eìlòúäå éðø÷ãe älàä íéìøòä eàBáé-ït dá éðø÷ãå | Eaøç©§§´§¨§¥´¦À̈¤Â̈¨«£¥¦̧¨¥³¤§¨ªÆ¦Æ§¦§©§¦½§³Ÿ¨¨ÆŸ¥Ÿ́¥½̈¦¬¨¥−§®Ÿ
:äéìò ìtiå áøçä-úà ìeàL çwiåä:Bnò úîiå Baøç-ìò àeä-íb ìtiå ìeàL úî-ék åéìë-àùð àøiå ©¦©³¨Æ¤©¤½¤©¦−Ÿ¨¤«¨©©¬§Ÿ¥«Ÿ¥−̈¦¥´¨®©¦¬Ÿ©²©©§−©¨¬¨¦«

åìLe ìeàL úîiå:åcçé àeää íBia åéLðà-ìk íb åéìë àNðå åéða úLæøáòa-øLà ìàøNé-éLðà eàøiå ©¨´¨¨¿§´¤¨¨Á§Ÿ¥̧¥¹̈©¯¨£¨¨²©¬©−©§¨«©¦§´©§¥«¦Â§¨¥£¤§¥̧¤
eàáiå eñðiå íéøòä-úà eáæòiå åéðáe ìeàL eúî-éëå ìàøNé éLðà eñð-ék ïcøiä øáòa | øLàå ÷îòä̈¥¹¤©«£¤´§¥´¤©©§¥À¦«Æ̈Æ©§¥´¦§¨¥½§¦¥−¨´¨¨®©©«©§³¤¤«¨¦Æ©¨ª½©¨´Ÿ

ìô:ïäa eáLiå íézLçìô eàáiå úøçnî éäéåìeàL-úà eàöîiå íéììçä-úà èMôì íézL §¦§¦½©¥«§−¨¤«©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¨´Ÿ§¦§¦½§©¥−¤©«£¨¦®©¦§§³¤¨Æ
ìL-úàå:òaìbä øäa íéìôð åéða úLèìt-õøàá eçlLéå åéìk-úà eèLôiå BLàø-úà eúøëiåíézL §¤§´¤¨½̈«Ÿ§¦−§©¬©¦§«Ÿ©©¦§§Æ¤Ÿ½©©§¦−¤¥¨®©§©§¸§¤«¤§¦§¦¹

:íòä-úàå íäéaöò úéa øOáì áéáñéúéa úîBça eò÷z Búiåb-úàå úBøzLò úéa åéìk-úà eîéNiå ¨¦À§©¥²¥¬£©¥¤−§¤¨¨«©¨¦ÆÆ¤¥½̈¥−©§¨®§¤§¦¨Æ¨«§½§©−¥¬
:ïLàéìô eùò-øLà úà ãòìb Léáé éáLé åéìà eòîLiåì íézL:ìeàLáéeëìiå ìéç Léà-ìk eîe÷iå ¨«©¦§§´¥½̈«§¥−¨¥´¦§¨®¥²£¤¨¬Ÿ§¦§¦−§¨«©¨¹¨¦´©¦»©¥«§´

i"yx

(‰Î).‰ÏÚÓÂ ‡Â‰‰ ÌÂÈ‰Óזה בחוק אברהם הנהיג כבר ומעלה, אלא והלאה, נאמר כד)לא יד 'בלעדי(בראשית :

רבה בבראשית במלחמה ההולכים האנשים', 'וחלק הכלים, על היושבים הם וגו', הנערים' אכלו אשר ט)רק :(מג

(ÂÎ).Â‰Ú¯Ï:לאוהביו(‡Ï).„Â„ Ì˘ ÍÏ‰˙‰ שאול:‡˘¯ מפני אותו מחבאים �ÌÈÓÁÏ(‡)שהיו ÌÈ˙˘ÏÙÂ
.Ï‡¯˘È·:ראשון לענין נחזור האומר ‡ÂÈÏ.(È‡)כאדם ÂÚÓ˘ÈÂ:שאול על עליו, ‡Ì˙Â(È·)כמו ÂÙ¯˘ÈÂ

.Ì˘:כדתנןתרגום תמן, מלכיא על דקלן כמא עליהן א)וקלו יא זרה האמורי:(עבודה מדרכי ולא המלכים על שורפין

cec zcevn
(‰Î).'ÂÎÂ È‰ÈÂועשה לעולם, דוד הנהיג כן לומר: רצה

לישראל: ומשפט לחוק הזה ‰Ê‰.הדבר ÌÂÈ‰ „Ú:לומר רצה
במלחמה: עוד נתעסקו ולא ישראל, שגלו הזמן עד

(ÂÎ).'ÂÎÂ ¯˘‡Ï:'וכו אל בבית הם אשר רעיו, יהודה לזקני
(‡Ï).Ì˘ ÍÏ‰˙‰ שאול:‡˘¯ מפני ברחו בעת
(‡).ÌÈÓÁÏ� ÌÈ˙˘ÏÙÂ:הראשון לענין נחזור ‡˙(‚)כאומר

.ÏÂ‡˘:לבד אליו המלחמה פני כל והיתה הרגו, כבר בניו כי
.˙˘˜· ÌÈ˘�‡ ÌÈ¯ÂÓ‰ורצה בקשת, המורים אנשים כמו

יתעללו שלא מהם ופחד בה, נטמן אשר מקומו שמצאו לומר:
·‰.(„)בו: È�¯˜„Â:מות דקירת לומר: È�Â¯˜„Âרצה

.È· ÂÏÏÚ˙‰Âחי ולהשאר מכאיבות, דקירות לומר: רצה
בי: È¯‡.ויתעללו ÈÎ:במשיחו יד לשלוח מה', ÏÂÙÈÂפחד

.‰ÈÏÚ:עצמו את Ó˙.(‰)להמית ÈÎ,למות קרוב לומר: רצה
בשמואל שכתוב כמו מיתתו, השלים העמלקי גר איש בן כי

י)ב' רצונו:‡�˘ÂÈ.(Â):(א עושי ‰ÓÚ˜.(Ê)עבדיו ¯·Ú·
המלחמה: למקום סמוך שהיה יזרעאל, עמק הוא

(‡È).ÂÈÏ‡ ÂÚÓ˘ÈÂ:בחומה גויתו לתקוע לשאול, פלשתים עשו אשר את ומפרש וחוזר עליו, הבשרÂÙ¯˘ÈÂ.(È·)כמו על
המלך, תשמישי כלי לשרוף הדרך כן כי יאמר, תשמישו כלי על או אותם. שרפו לזה בהם, עלתה ורמה נסרחו כי על יאמר,

oeiv zcevn
(‰Î).˜ÁÏ:קבוע הדברËÙ˘ÓÏÂ.לדבר וכפל למנהג,

שונות: וכןÂ‰Ú¯Ï.(ÂÎ)במלות ורעה, רעה י)לכל מב :(איוב

רעהו: בעד כמו·¯Î‰.בהתפללו ומתנה, כז)מנחה כה :(לעיל

הברכה: להם:Â˜·„ÈÂ.(·)ועתה דבוקים שהיו עד השיגום,
(‚)È¯ÂÓ‰.Ìכמו בחצים, לו)הזורקים כ אנכי(לעיל אשר :

ופחד:ÏÁÈÂ.מורה: חלחלה הוצאת˘ÛÂÏ.(„)מלשון ענין
כמו מתערה, נא)החרב יז מתערה:(לעיל וישלפה :.È�¯˜„Âענין

כמו י)נעיצה, יב דקרו:(זכריה אשר :.ÂÏÏÚ˙‰Âשחוק לעג ענין
כמו כט)ובזיון, כב בי:(במדבר התעללת :.‰·‡ ‡ÏÂ:רצה ולא

(Á).Ë˘ÙÏכמו בגדיהם, ד)להסיר ו בגדיו:(ויקרא את ופשט :
.ÌÈÏÙÂ�:מתים פגרים בארץ נופלים לומר ÂÈÏÎ.(Ë)רוצה

זיינו: וכלי שלוחיהם:ÂÁÏ˘ÈÂ.בגדיו Ì‰È·ˆÚ.את ˙È·אנשי
עובדיהם, לב מעציבים כי עצבים, הקרוים זרה עבודה בית

עונים: ואינם אליהם זרהÂ¯˙˘Ú˙.(È)צועקים עבודה שם

`l wxt `Îl`eny - mi`iap

:íL íúà eôøNiå äLáé eàáiå ïL úéa úîBçî åéða úiåb úàå ìeàL úiåb-úà eç÷iå äìélä-ìë̈©©§¨¼©¦§º¤§¦©´¨À§¥Æ§¦´Ÿ¨½̈¥«©−¥´¨®©¨´Ÿ¨¥½¨©¦§§¬Ÿ−̈¨«
âéô:íéîé úòáL eîöiå äLáéa ìLàä-úçú eøa÷iå íäéúîöò-úà eç÷iå©¦§Æ¤©§´Ÿ¥¤½©¦§§¬©«©¨¥−¤§¨¥®¨©¨ª−¦§©¬¨¦«

cec zcevn
על שורפין ז"ל רבותינו אמרו וכן אחר, בהם ישתמש לבל

עזרםÂÓÂˆÈÂ.(È‚)המלכים: כי על ואבל, צער מחמת
למעלה שכתוב כמו עמון, בני מול יא)במלחמה :(פרק

oeiv zcevn
כמו‚Â˙ÈÂ.מה: ו)גופו, י כתרשיש:(דניאל וגויתו :.ÂÚ˜˙

כמותלאו, ד)[תלו] כה לה':(במדבר אותם והוקע :(‚È).Ï˘‡‰
מה: אילן התענו:ÂÓÂˆÈÂ.שם



קלז `l wxt `Îl`eny - mi`iap

:íL íúà eôøNiå äLáé eàáiå ïL úéa úîBçî åéða úiåb úàå ìeàL úiåb-úà eç÷iå äìélä-ìë̈©©§¨¼©¦§º¤§¦©´¨À§¥Æ§¦´Ÿ¨½̈¥«©−¥´¨®©¨´Ÿ¨¥½¨©¦§§¬Ÿ−̈¨«
âéô:íéîé úòáL eîöiå äLáéa ìLàä-úçú eøa÷iå íäéúîöò-úà eç÷iå©¦§Æ¤©§´Ÿ¥¤½©¦§§¬©«©¨¥−¤§¨¥®¨©¨ª−¦§©¬¨¦«

cec zcevn
על שורפין ז"ל רבותינו אמרו וכן אחר, בהם ישתמש לבל

עזרםÂÓÂˆÈÂ.(È‚)המלכים: כי על ואבל, צער מחמת
למעלה שכתוב כמו עמון, בני מול יא)במלחמה :(פרק

oeiv zcevn
כמו‚Â˙ÈÂ.מה: ו)גופו, י כתרשיש:(דניאל וגויתו :.ÂÚ˜˙

כמותלאו, ד)[תלו] כה לה':(במדבר אותם והוקע :(‚È).Ï˘‡‰
מה: אילן התענו:ÂÓÂˆÈÂ.שם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zegpn(iyily meil)

,eyexit '`xab zaeg'y ,dxeaq zrk `xnbd] .eaeig z` miiwl ziviv
gipdl aiig `edy enk ,ziviv zevn miiwl mc`d lr dxenb daegy

[yprp eaeig z` miiwn epi` m` okle xteya rewzle oilitzéà àlà¤¨¦
àeä úélè úáBç úøîàlr daeg oi`y xne` dz` m` la` - ¨§©©©¦

da lihdl `ed aiegn zilh el yi m`y `l` ,ef devn miiwl mc`d
ef devn meiw i` lr miyprp recn ,zivivàáéiçéî àì àäixd - ¨Ÿ¦©§¨

.devnd miiwl llk aiegn epi` zilh el oi` m`
:di`xd z` dgec `xnbdàeä àøáb úáBç éàî àlàdn `l` - ¤¨©©©§¨

jkitle cbad z` yaeld mc`d zaeg `id zivivdy xnel jl yi
recn xiaqdl ick jka oi` oiicr ixd ,ef devn meiw i` lr miyprp

c ,ef devn meiw i` lr miyprpúélè éqkéî ék àðîçø déáéiçc éäð§¦§©§¥©£¨¨¦¦©¥©¦
àáeiç úácziviv lihdl mc`d z` daiig dxezdy mpn` od - §©¦¨

la` ,ziviva aiegnd cba yael `edy dryaåàìc úélè éqkéî ék¦¦©¥©¦§¨
àéä àáeiç úaziviva zaiig dpi`y zilha dqekn `ed xy`k - ©¦¨¦

àðîçø déáéiç éîaiigd xg` cba xg` xfgl dxez ezaiig m`d - ¦©§¥©£¨¨
daegy oywnd oiady itk epi` '`xab zaeg' yexit ,xnelk] .ziviva
cba el yi m`y eyexit `l` ,ef devn miiwl mc`d lr dxenb
la` ,eyael `edy drya wx ziviv ea lihdl aiig ,ziviva aiegnd

.[devnd miiwl ick eixg` xfgl aiegn epi` dfk cba el oi` m`
àlànd ixacn gikedl jl oi`zaeg `id ziviv zevn m` j`l ¤¨

j`lnd xn`y dne .cbad z` yaeld mc`d zaeg `idy e` cbad
,ziviv zevn miiwn epi`y in `gzix onfa miyiprny `pihw axl

déì øîà÷ éëäla` ziviva aiig jpi` mpn` ,`pihw axl j`lnd ¨¦¨¨©¥
é÷cöèdyer dz` zeleagzúéöévî CLôð øètéîìxehtl - ©§§¥§¦§©©§¨¦¦¦

zryae [zivivn xehtd cba yael dz`y jka] ziviv zevnn jnvr
xhtidl ick zeleagz dyery in minydn miyiprn ,`gzix

.devnn
zaeg `id ziviv zevny xaeqd l`eny zrc z` d`ian `xnbd

:cbadàñôe÷ éìk ,ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáeè áø øîà- ¨©©¦©¦§¨¨©§¥§¥§¨
`qtewa migpen mdy s` ,ziviva zeaiegnd rax` ly zezilh

oyael epi`e,úéöéöa ïéáéiçxaeqd ixack `lye(:an onwl)oi`y ©¨¦§¦¦
.dyial zrya `l` ziviv zevndàNòL ï÷æa ìàeîL äãBîe¤§¥§¨¥¤£¨¨

BãBáëìdxeawl mikixkz icba -äøeètL`idy onf lk zivivn ¦§¤§¨
.`qtewa zgpen,àîòè éàî-àðîçø øîà 'da äqëz øLà'- ©©£¨£¤§©¤¨¨©©£¨¨

dxez dxn` ziviv zevna(ai ak mixac)`ly ixd ,'DA dQkY xW`'£¤§©¤¨
,dyiall cnerd cba `l` dxez daiigåeli`éàämikixkz -åàì §©¨

àãéáò ééeqkéàìdyiall micner mpi` -ziviv zevn m` mby . §¦©¥£¦¨

,dyiall cnerd cbaa `l` mixen` mixacd oi` ,cbad zaeg `id
.zivivn xeht dyiall cner epi`y cba la`

lkn ,zivivn mixeht dqtewa mcera mikixkz icbay it lr s`e
mewnàzòL àéääaznd z` miyialny dry dze`a - §©¦©§¨

,mikixkzadéì ïðéîø éàcåziviv mda milihn -íeMî ,weqtd ©©¨¦©¥¦
(d fi ilyn)'eäNBò óøç Løì âòBì'ziviv znd cbaa lihp `l m`e - ¥¨¨¥¥¥

.zeevndn ['yx'] ipr `edy eilr mibirln ep` eli`k d`xp df ixd
:xg` oipra oecl zxaer `xnbdúélè ,äãeäé éaø øîà äaçø øîà̈©©§¨¨©©¦§¨©¦

,ziviv da lihd `l oiicry,äòø÷pLdid rxwd m`ì õeçìLL ¤¦§§¨§¨Ÿ
xzei ly xeriya cbad ztyn wegx rxwd didy xnelk - zerav`

,zerav` ylynøBtúérxwd eze` did m` mle` .rxwd eze` z` ¦§
a cbad ztyl jenqìL CBzL,eztyl zerav`.øBtúé àìxg`n ¨ŸŸ¦§

zevn jxevl dxitzd iheg zix`ya ynzyi `ny yeygl yie
.devn myl extzp `ly xg`n zivivl mileqt dxitzd ihege ziviv
dligzy iptn leqt df ixd ziviv zevn myl mcgiin jk xg`y s`e
.leqta xak ieyrd on `le ,'dyrz' dxn` dxezde leqta eyrp
xg`n ,yyg lk oi` ,zerav` ylyn dlrnl did rxwd m` mle`
yly jeza `l` ziviv milihn oi`y ,ziviv zlhd mewn df oi`e

i`yi m` mbe ,cbad ztyl zekenqd zerav``l dxitzd ihegn x
.ziviv zlhdl ie`xd mewna mpi`y ziviv zevnl mda ynzyi

éëä énð àéðz,`ziixaa epipy jke -ì õeç äòø÷pL úélèìLL ©§¨©¦¨¦©¦¤¦§§¨§¨Ÿ
ìL CBz ,øBtúéíéøîBà íéîëçå øBtúé àì øîBà øéàî éaø ,L ¦§¨Ÿ©¦¥¦¥Ÿ¦§©£¨¦§¦

.øBtúé¦§
:`ziixad dtiqeneïéåLå,minkge xi`n iaxänà eléôà àéáé àlL §¨¦¤Ÿ¨¦£¦©¨

da äìBúå úìëz dáe øçà íB÷nî änà ìòzilhd drxwp m` - ©©¨¦¨©¥¨§¥¤§¤¨
yi elit` zxg` zvievn zilh `iadl el oi` [dizeiviv mr] ixnbl
zeivivde xg`n ,ef zilha dxtzle dn` lr dn` xeriy da
zxaegn dzid `ly ef zilh mixhet mpi` zxg`d zilha zelhend

xn`py ,xacd mrhe .zeivivd zlhd zrya dpey`xd zilhlxacna)

(gl ehzlhd zryay rnyn ,'mdicba itpM lr zviv mdl EUre'§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤
xaky xg`l dxtzpy cba zkizg la` ,df cban spkd didi zivivd

.ezxhet zivivd oi` ,ziviv lihd
åcerïéåL,minkge xi`n iaxøçà íB÷nî úìëz àéánLlekiy - §¨¦¤¥¦§¥¤¦¨©¥

zivivd iheg z` lehile zg` zilhn zivivd ixyw z` xizdl
da äìBúåmeyn leqt epi`e ,zxg` zilha mihegd zelzle - §¤¨

xfeg zxg`d zilha dlihny drya ixdy ,'ieyrd on `le dyrz'
devn myl xyewe jxeke
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mildzgi`pÎfnhibÎ`
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i"yx

(ÊÓ).'‰ ÈÁ:זאת כל לי �˜ÂÓ˙(ÁÓ)העושה Ô˙Â�‰
.ÈÏ:מאויבי להנקם כח בי לשוןÈÂ„·¯.נותן ויהרוג

וגם מנחם חברו וכן ודבר דמתרגם וינהג כמו ל"א דבר

תחתינו עמים ידבר חבר מ"ז)כן במקומי˙È˙Á.:(לקמן

ואת שנאמר כעניין תחתיךוחלופי אדם מ"ג)ן נתתי(ישעי'

מצרים ‡Ï.(·):(שם)כפרך „Â·Î ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓ˘‰
הדבר: את פירש עצמו ÔÈ‡Âהמשורר ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡

.ÌÈ¯·„שבכל מתוך אלא הבריות עם מדברי' אינן

מספרים כך מתוך לבריו' ומאירים קום יצא הארץ

המאורות: על ומברכין ומודים אל כבוד הבריות

.ÚÈ˜¯‰ „È‚Ó ÂÈ„È ‰˘ÚÓÂשהם והמזלות הכוכבים

ויתן שנאמ' כמו שם הם אשר הקב"ה של ידיו מעשה

השמים ברקיע אלהים א')אותם מגידים(בראשית ומשם

‡ÓÂ¯.(‚)כבודו: ÚÈ·È ÌÂÈÏ ÌÂÈבראשית מעשה

לבקר וזורחת שוקע' חמה לערב יום אל מיום מתחדש

הימי' ידי על שבח אמרי הבריות יביעו כך ומתוך

מנחם ולהודות לקלס הבריות את שמורים והלילות

נובע: מעין לשון יביע הגדה:ÂÁÈ‰.פתר לשון

cec zcevn
(ÊÓ).'‰ ÈÁויהיה הימים כל יעשה וכזאת לעולם חי ה' הלא

זה: בעבור לעולם מיד‰�Ô˙Â.(ÁÓ)ברוך נקמתי הנוקם
להם:ÈÂ„·¯.האויב: למנהיג ˜ÈÓ.(ËÓ)שמני ÔÓתרומם

עלי: הקמים מן יותר ÔÎ.(�)אותי ÏÚהתשועה בעבור
הזאת: לומרÏ„‚Ó.(�‡)הגדולה אספר כי בגוים אודך ובזה

בחסד: אם כי גמול בתשלום ולא למלכו גדולות ישועות עושה לומר רצה ישועות מגדיל שה' לזרעוÂÚ¯ÊÏÂ.דעו יעשה וכן
עולם: ÌÈ¯ÙÒÓ.(·)עד ÌÈÓ˘‰:כבודו יספרו הם וכאלו האל כבוד נראה השמים ידי על לומר מגידÚÓÂ˘‰.רצה הרקיע

ה': ידי מעשה פלאי על ÌÂÈÏ.(‚)ומעיד ÌÂÈנראה עת בכל כי ה' פלאי בו יאמרו כאלו יום בכל ר"ל אומר יביע ליום מיום
המקום: מפלאות בהם

oeiv zcevn
(ÊÓ).È¯Âˆ:חזקי ר"ל צור מלשוןÈÂ„·¯.(ÁÓ)מלשון

לדור: אחד דבר כמו גדול:Ï„‚Ó.(�‡)הנהגה מלשון
(‚).ÚÈ·Èבפיהם יביעון כמו ל"ט)ידבר כמוÂÁÈ‰.:(לקמן יגיד

דעי ל"ב)אחוה :(איוב

xe` ldi
בשםמספריםהשמים כסאי השמים ע"פ בביאור עמ"ש .

מגיד ידיו ומעשה ה"א. א' כתובות במקומו. תלים המדרש
ענין י"ט ר"פ בא רבות ר"ח ג"כ. תלים במדרש מזה ע' הרקיע
ש"א ד' ש' א' רמ"ז ג' קע"א מספרים השמים כסאי השמים
ופ' קפ"ז ח"ב קנ"ט. ל"ב ל"א עמוד זח"א ד' צ"ב ח"מ ג'
י"ח בחיי קי"ו. מ"ע ב'. ר"ה א' קי"ז ב' מ"ח של"ה תרומה

ג': ר"א ב' מ' ב'
דחכיםרבות אריס אית חנינא א"ר ג' קע"א ה' ס"פ ויקרא

בקילוס משורר בתחלה הוה טבא מאריסא דוד כו' למשאל
מי שגיאות א"ל בעי את מה הקב"ה א"ל כו' מספרים השמים
אל ויקרא ע"פ א' פ' ויקרא בפ' שם נזכר אריס ענין כו'. יבין
ה' ויקרא נאמר כבר והלא קרא לא ולאדם אדה"ר על משה
וכ' אריסו. עם לדבר למלך גנאי אין אלא האדם אל אלקים
לעבדה בג"ע ויניחהו שנאמר היה אריסו ואדה"ר המ"כ
השבח ועיקר ולרביע לשליש רק נוטל האריס והנה ולשמרה.
ועשיתם ע"ד הוא גבוה צורך עיקרן המצות וכך לבעה"ב.
דז"א ט"ס דאצילות. הכלים עשיית שהוא עשאוני. כאלו אתם
אלקותו גילוי ידן ועל שבהן קומה שיעור בנין מ"ע רמ"ח ע"י
כמ"ש כביכול. אותו שמשלימים תמתי נק' וע"כ בעולמות.
עליון תענוג ג"כ נמשך ועי"ז ישנה. אני בד"ה בשה"ש בלק"ת
וכמ"ש לסוסתי. סד"ה כמ"ש רצונו ונעשה שאמר למעלה
לו מגיע האדם גם שמ"מ אלא יום. יום שעשועים ואהי'

צורך המכוון עיקר אבל עולמות ש"י ותחה"מ ג"ע תועלת
שלא פי' כו' נברא שלא לאדם לו נוח ארז"ל שהרי הבעה"ב
חלק וענין כו'. בראת אתה לבחי' היא טהורה מבחי' ירד
חלק ג"כ וזהו לבי"ע. מקור נעשים דאצילות נהי"מ י"ל שליש
כל בענין במ"א וכמ"ש ישראל רובע הנק' מל' בחי' רביע
כמבואר רביע חלק הוא דחלק לעוה"ב חלק להם יש ישראל
והיינו סכ"ד. רנ"ג סי' ח"מ ובש"ע ע"א דס"ג דב"ב פ"ד בגמ'
הנק' הבינה שפע נמשך ידו ועל שבו יסוד מבחי' דמקבלים
רביע חלק היינו ישראל רובע נק' והיסוד בכנס"י עוה"ב
ענין וזהו ר"ד. דף בלק פ' בזח"ג כמ"ש דאצילות ז"א מבחי'
אריס נק' דוד ועד"ז כו'. רביע חלק נוטל שהאריס האריסות
ראש ונעשית בבי"ע שיורדת מל' לבחי' מרכבה הוא כי
הבירור שע"י והמכוון כו'. ימצא מי חיל אשת ע"ד לשועלים
דהיינו הקצוב. מהאור יותר חדש תוס' ממשיכים ואתעדל"ת
בז"א אור תוספת לבעה"ב הפירות ועיקר דאו"א. פנימי יחוד
והתחיל האתעדל"ת מענין להקב"ה לספר דוד שהתחיל וזהו
בכל ואח"כ המלאכים. של אתעדל"ת דהיינו מספרים. השמים
מתעורר והשבח ההילול שע"י עד בנ"א. של קום יצא הארץ
יבין מי שגיאות בקשתו מבקש ואזי עליון. התענוג למעלה
הקב"ה שברא מה שכל י"ט ר"פ בא פ' ברבות ג"כ וז"ש כו'.
אל. כבוד מספרים השמים ואומר כו' לכבודו אלא ברא לא

כו': האריסות פי' בענין כנ"ל והיינו

zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' לא àìeòדף áø Løc759c éàî :760:áéúë(ז "ìà(קהלת ¨©©¨©¦§¦©

'Bâå "äaøä òLøz761àä ,òLøéì àìc àeä 'äaøä' ,762èòî ¦§©©§¥§©§¥§¨¦§©¨§©

òLøéì763àlà ?764óãBð Bçéøå íeL ìëàL éî ,765ìëàéå øæçé , ¦§©¤¨¦¤¨©§¥¥©£Ÿ§Ÿ©

!?óãBð Bçéø àäéå øçà íeL766éàî :àìeò áø øa àáø Løc ©¥¦¥¥¥¨©¨¨©©¨©

áéúëc767:(עג íìeà".(תהלים àéøáe ,íúBîì úBaöøç ïéà ék" ¦§¦¦¥©§ª§¨¨¦¨

ïic àì :àeä Ceøa LBãwä øîà768ïéãøç ïðéàL ,íéòLøì ¨©©¨¨Ÿ©¨¨§¨¦¤¥¨£¥¦

äúénä íBiî ïéáöòå769ïäì àéøa íalL àlà ,770íìeàk771. ©£¥¦¦©¦¨¤¨¤¦¨¨¦¨¤§¨

c eðéäå772áéúëc éàî :äaø øîà773:(מט äæ"774íkøc(שם §©§§¨©©¨©¦§¦¤©§¨

ìñk775"Bîì776ïéòãBé ,777äúéîì íkøcL íéòLø778Léå , ¤¤¨§¦§¨¦¤©§¨§¦¨§¥

áìç íäì779íìñk ìò780øîàz ànL .781àéä äçeëL : ¨¥¥¤©¦§¨¤¨Ÿ©§¨¦

ïäî782øîBì ãeîìz eöøé(שם):783? íäéôa íäéøçàå" ¥¤©§©§©£¥¤§¦¤¦§

"äìñ784. ¤¨

i"yx

.'åëå óãåð åçéøå íåù ìëàù éî
m` `xw w"d xnelk `ed `wexit

jryx lr siqez l` hrn zryx

scep egixe mey lk`y incxak

cer lk`ie xefgi melk eixiagl

:jex` onfl xzei scep didie xg`

.ïéáöòå ïéãøçoewixhep

:zeaevxgc.íìåàëgezt egzty

:agxe.íëøã äæaizk dipin lirl

dxeaw epiidc mlerl eniza maxw

enl lqk mkxc df aizk xcde

la` mkxc efy md mircei xnelk]

mitegn mdizeilk [enl lqk

mdizeilk l` aiydn malga

zngn xn`z `nye mteq zaygn

l"z oibbey md ixde egky algd

[`al] cizrd z` mdixg`e

:oixfeg mpi` k"tr`e cinz extqie dlq evxi mdita mcae` ixg` mytpl

l"fg zecb`a mixeriy jezn

וׁשאל:759) קהלת, ּבספר נֹוספת הּכּונה760)סתירה מה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁש. ּכי.761)ּבּמה להניח נכֹון האם עּולא: ּדּיק זה מּפסּוק ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אסּור763)אבל.762) קטן רׁשע ּגם נכֹון! אינֹו וּדאי זה ּדּיּוק ֲִֵֶַַַָָָָָָָ
הרּבה? להרׁשיע ׁשאסּור ׁשלמה אמר ּכיצד ּכן אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלהיֹות!
להיֹות. מּתר רׁשע מעט ּכי לטעֹות אפׁשר ּכְך ְְְְִִִִֶַָָָָָֻמּתֹוְך

רׁשע764) ּפעם היה מפלג רׁשע ּכל ּפׁשּוט, הּדברים ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻהסּבר
נּסה הּוא ּגדֹולים, חטאים לעׂשֹות העז ּובטרם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָקטן,
והחֹוטא ּבעיניו, קטּנֹות ׁשּנראֹות עברֹות לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּתחּלה
אּלא אינּה היא חדׁשה, עברה יעׂשה ׁשאם לחׁשב ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיטעה
טעּות! זֹו אבל ּפגה. לא ׁשעדין הּקֹודמת זֹו ׁשל ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהמׁשכּה

האם.765)ׁשהרי. ּכְך766)מּפיו, ּובין ּכְך ׁשּבין ההנחה ּבגלל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּפיו. ׁשּום ׁשל ריח נֹודף הּנאמר767)ּכבר ּמׁשמעּות מה ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ה': ּברּכת את נכֹון לא ּבאפן המנּצלים הרׁשעים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹעל
להם.768) ּדי אֹודֹותיה,769)לא על יֹודעים ׁשהם למרֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּזה ּבעֹולם להּׁשאר עצמֹו את מׁשלה אינֹו מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואיׁש
הּמחׁשבה את מדחיקים ׁשהם רק לא זאת, ּובכל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלנצח,

הּבטּוח, העתיד אֹודֹות מפרז.770)על יּציב,771)ּבּטחֹון ּבנין ְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
וגבּה. רחב ּׁש772)חזק, מה הרׁשעים:ע773)וזה ל ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹ

היא774) ׁשּלהם ּכלֹומר:776)ּכסילּות775)הּטּפׁשּות להם ְְְִִִֶֶֶַַָָ
ה777) חּיי778)הם על עצמֹו את מׁשלה אינֹו מהם איׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

אינם לבֹוא לעתיד רּוחנּיים חּיים וגם הּזה, ּבעֹולם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנצח
זאת מבינים הרׁשעים עברֹות. ׁשל ּתֹוצאה להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹיכֹולים
איזֹו ּתביא רׁשע ּדרְך ּכי לחׁשב טֹועים ואינם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיטב,
אינם מּדּוע ּכן אם הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּתכלית
מּלהבין אטּום ׂשכלם ּכי הרעה? ּדרּכם את ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָעֹוזבים

הּכליֹות780)ׁשּמן.779) מּוסר את מֹונע והּוא ּכליֹותיהם, על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
מעׂשים. לׁשּפּור ולגרם ּפנימה חטאי781)מּלחדר ׁשּסּבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

הּמיתה ּכי היא חֹוטאים.782)הרׁשעים הם לכן ְְִִִִִֵֵַָָָָ
ּפסּוק:783) אֹותֹו מזּכירים784)ּבהמׁשְך הם ּבפיהם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ואינֹו נצחי אינֹו ׁשהעֹולם לכְך ּומּודעים אחריתם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאת
ְָֻמפקר.
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רׁשע764) ּפעם היה מפלג רׁשע ּכל ּפׁשּוט, הּדברים ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻהסּבר
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ה': ּברּכת את נכֹון לא ּבאפן המנּצלים הרׁשעים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹעל
להם.768) ּדי אֹודֹותיה,769)לא על יֹודעים ׁשהם למרֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּזה ּבעֹולם להּׁשאר עצמֹו את מׁשלה אינֹו מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואיׁש
הּמחׁשבה את מדחיקים ׁשהם רק לא זאת, ּובכל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלנצח,

הּבטּוח, העתיד אֹודֹות מפרז.770)על יּציב,771)ּבּטחֹון ּבנין ְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
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אינם לבֹוא לעתיד רּוחנּיים חּיים וגם הּזה, ּבעֹולם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנצח
זאת מבינים הרׁשעים עברֹות. ׁשל ּתֹוצאה להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹיכֹולים
איזֹו ּתביא רׁשע ּדרְך ּכי לחׁשב טֹועים ואינם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיטב,
אינם מּדּוע ּכן אם הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּתכלית
מּלהבין אטּום ׂשכלם ּכי הרעה? ּדרּכם את ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָעֹוזבים

הּכליֹות780)ׁשּמן.779) מּוסר את מֹונע והּוא ּכליֹותיהם, על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
מעׂשים. לׁשּפּור ולגרם ּפנימה חטאי781)מּלחדר ׁשּסּבת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

הּמיתה ּכי היא חֹוטאים.782)הרׁשעים הם לכן ְְִִִִִֵֵַָָָָ
ּפסּוק:783) אֹותֹו מזּכירים784)ּבהמׁשְך הם ּבפיהם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ואינֹו נצחי אינֹו ׁשהעֹולם לכְך ּומּודעים אחריתם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאת
ְָֻמפקר.
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,àðzoal cg` ,mda jexkl mikex` miheg ipy gipn ziviv dyerd ¨¨

,zlkz cg`eìéçúî àeäLkjexkl,ïála ìéçúîdligzy oeik §¤©§¦©§¦©¨¨
xn`p(gl eh xacna)ðkä','órnyneðk ïéîóx`eank oal iheg epiidc ©¨¨¦¨¨
lirl(:gl)xg`e ,mcew oald ok lre 'zlkY lizR' xn`p jk xg` wxe ,§¦§¥¤

,zlkzd hega jxek jkíéiñî àeäLëee xfeg jexkl,ïála íéiñî §¤§©¥§©¥©¨¨
zlkza miiqi m`e ,xzei aeyg mcew dxeza xkfedy oaldy oeik

`ed llk ixde ,dzligzn aeyg zegt zivivd seqy `vnpïéìòî©£¦
.ïéãéøBî àìå LãBwa©¤§Ÿ¦¦

:dlek jxky ziviv oipra dyrn d`ian `xnbdøa øa äaøå áø©§©¨©©
éáúé eåä äpç,miayei eid -éìç à÷ äåäàøáb àeää ìéæàå ó- ©¨£¨§¦£¨¨¨¦§¨¦©©§¨

,cg` mc` mdiptl xaràúìëz dleëc àîéìb éqkéîcdidy - §¦©¥§¦¨§¨§¥§¨
,zlkz rava dleky zilha dqeknàúìëz déì éîøelhen dide - §¦¥§¥§¨

,ziviv da
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zegpn(ycew zay meil)

zxk xeqi` lr xeaivd exar m` `le ,mdit lr dxiar xeaivd exar
xt dyrz oke ,weqtd lk xe`ia jke .oic zia z`xed `la bbeya
ebbye ,xzen algy exn`e oic zia eycigyk ,mihay drayl z`hg

.mdit lr dxiar l`xyi exare ,mz`xeda oic zia
äi÷æç ïa àðéðçå áBhì Léàä BúBà øeëæ ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¦©©£¦¨¤¦§¦¨

àeä àìîìàL ,BîL,dyry dn dyr `l m` -ìà÷æçé øôñ æðâð §¤¦§¨¥¦§©¥¤§¤§¥
iptn ,l`xyi inkg ici lrïéøúBñ åéøác eéäLléøácd,äøBú ¤¨§¨¨§¦¦§¥¨

e ,lirl x`eankäNò äî,zexizqd z` ayiil ickäìòäziilrl ¤¨¨¤¡¨
eziaìLéáøb úBàî Lzeiag -ïîL,dlila xi`dl zexpláLéå §Ÿ¥©§¥¤¤§¨©

,BLøãe äéiìòa`xnbd zayiiny enk ,zexizqd z` ayiiy cr ¨£¦¨§¨
.lirl

:dpyna epipy['åëå] ïéaeøî íéøt íäì eéä íà ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦¨¨¤¨¦§¦
`la mlek eaixwi `le ,eikqpe cg` xt `iai ,mikqp mdl eid `le

.mikqp

:oerny iax ly epicl xewnd z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
l`wfgi xtqa(f en)íéNákìå äçðî äNòé ìéàì äôéàå øtì äôéàå'§¥¨©¨§¥¨¨©¦©£¤¦§¨§©§¨¦

.'äôéàì ïéä ïîLå Bãé âéOz øLàk:`ziixad zl`eyéaø øîà ©£¤©¦¨§¤¤¦¨¥¨¨©©¦
,ïBòîLxeriyy rnyn 'li`l dti`e xRl dti`e' aezkd oeyln ¦§§¥¨©¨§¥¨¨©¦

,dey li`le xtl dgpndúcî éëåoaxw mr d`ad dgpníéøt §¦¦©¨¦
åoaxw mr d`adíéìéàdcn,àéä úçàxtl dgpnd zcn `lde §¥¦©©¦

.mipexyr ipy li`le ,zleq mipexyr dyly
,dey mili`e mixt zgpn xeriyy `iapd zpeek oi` :`ziixad daiyn

àlà,md cg` xac eikqp mr oaxwdy ,epcnll aezkd zpeek ¤¨
dfa weqtd epcnlneïéaeøî íéøt íäì eéä íàLminc mdl eidy - ¤¦¨¨¤¨¦§¦

,mikxvpd mixtd lk oipn z` zepwleéä àìåzepwl minc mdl §Ÿ¨
,íéëñðy ahenåéëñðe ãçà øt eàéáécg` xt el` minca epwiy - §¨¦¨¦©¤¨§¨¨
,eikqpeå ,íéëñð àìa ïlek eáø÷é ìàåokíäì eéä íà §©¦§§¨§Ÿ§¨¦§¦¨¨¤
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת גודש עמ' א

oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

øè÷éàã àîìã`ileg lka xywdl jixvc i`nn ,xnelk -?iax iac ixn`c `d `nlc

zeiviv aexa la` .oixyk oinecxb eed `ilege `ileg lk lr xyw m` :ixn`w ikd ,`iig

.`ilege `ileg lk lr mixywp oi` zeiviv aexc ,oinecxb ixykn `w `lïåéìò øù÷-

`din ziviva cg` xyw ,xnelk .ipiqn dynl dkld ,dhnl xyw `edd inp epiid

`l i`c meyn ,oeilr hwp ikdle .`ziixe`c

,dil ciar eteqa - xyw cg `l` ciar

.elek licbd z` miiwnyàúééøåàãelit`e -

e` mei xyw `la miiwzdle dti jexkl leki

.dleqt mineiéøùéîì éì äîì ïðáøãî éàã
úéöéöá ïéãñ,"fphry yalz `l" :aizkc -

(ak mixac) "jl dyrz milicb" :dil jinqe?
!xzenc `hiytäôéëú óëåúäxtez -

daigz `idd meyn .xeaig epi` zg` daigz

.xeaig epi` zilha oihegd agezyåø÷éòî-

.zilhl xaegnd y`x epiidíéøáã äîá
íéøåîàopixn`ck ,zivivl xeriy opirac -

.'ek zlyleyn `dz dnk :(a ,`n) onwl

åúìçúáoebk - eteqa la` .diiyr zrya -

.onf xg`l wqtp m`åéøéù åàì éàî-

zvw x`ype ,eihegn zvw ediipin wiqti`c

.oinecxbéîåãøâéà íãøâéàãwqtp ixnble -

hegd wqtp :xn`c o`nl `iywe .xwird cv

!dleqt exwirnïéîåãøâ éøéù-zvw x`ypc

.zvw wqtpeïì òîùî÷ àämiixiy ipzcn -

zvw `xeiy minecxba iedlc rnyn oinecxba

ziyixtck oaperl ick ,mixiy `xwp eidiy

.daipr ick - ipzwc "`edy lk" i`de ,lirl

jxk ly hegepnn dyere aiaq jxeky eze` -

dpenyc ,oiheg dpeny oipnn dler ,licbd

.(` ,an) onwl yxtnck opira oihegúìëú-

k my edf.zivivd läáåø êøëùipy dyry-

ab lr s`e ,dxyk - spr yilye licb iyily

,spr iyily ipye licb yily dzevnc

.onwl opixn`ckúçà àéìåç àìàdtwd -

.minrt ylyúìëú ééåðåzevn xwir -

.spr iyily ipye licb yily ,zivivàì
òáùî úåçôé.zeileg -íéøéåà äùùoiay -

mil dnec zlkzdy my lre .miriwx dray

dxeciq incn (a ,bn) onwlck riwxl dnec mie

s`y ,daehl epxkfl ick ,miriwxd xeciql

.zivivl wwfp ok enk dravìéçúî àåäùë
ïáìá ìéçúî êåøëìoiheg ipy gipny -

jexkl ligzne ,licbd odn zeyrl oikex`

miiqne xfege ,zlkz ly jxek rvn`ae ,oala

.oalaðë ïéîólizt jk xg`e ,dligz -

epiid ,mixyw dyng opicarc `pci`de .zlkz

ziviv zevn dlewy :(a ,bn zegpn) opixn`c

mixyw ipy opicar jkld ,dlek dxezd lkk

oilrn meyn .dhnln dylye dlrnln

oinl `xw dncw`c oeike - oicixen oi`e ycwa

zivivd seq cixen dil ded zlkza miiqn i` jkld ,`ed aeyg dpin rny spk

.dzligznàúìëú äéìåëã.zilhd lk -àúìëú äéì éîøå.ziviv -
àìéãâå

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

øù÷dcp) enk oeilr `xwpe ,licbd xg` Ð cg` :miyexit ipy yxit qxhpewa Ð oeilrd

xg` oeyle .xyw opira `dinc `l` gken epi` dfe ."dxhrd on dlrnl" (` ,bi

ied `l `edd meyn Ð zilhd on wegxy oeik ,licbd xg`y xyw la` .spkl jenq :yxit

`l` mikenq yixc `lc o`nl (a ,c) zenaia wiqn ikid ,gkenc i`dl :dnize .mi`lk

mi`lkc ?il dnl "mizyte xnv"c ,gkenc `kid

xnv mdicbac ,opirny l`rnyi iax iac `pzn

,opirny `l oeilrd xyw `zyde .'eke mizyte

iiezi`l xity jixhvi`e ,mi`lk ied `l ok m`e

oipra mzeyrl jixv `diy xnel ,mizyte xnv

witn `l `kdc :xnel yie !mi`lk mda `diy

gkene ,"licb"n `l` ,"mizyte xnv"c `xwn

,`id dpekp dyxc licbc dyxcc mi`lkc

`iz` mzdc `ibeq ,inp i` .aeh licb opirac

`iz` mzdc `nye .`weec licb xn`c o`nk

`zbelte ,lizt e` licb e` xn`c o`nk

wxtac ,dniz inp ikde .jenqa `ed i`xen`c

opirac rnyn (a ,ev oiaexir) "oilitz `vend"

lr aiig epi`c yxit inp mz epiaxe ,oixefy

`aeh jixhvi` ok m`e ,xfyn `diy cr mi`lk

sili `nlrac :xnel yie !ziviva mi`lkc `xw

Ð xefy zlkzc oeike ,dpedk icbac zlkzn dil

.oal oicd `ed

íåãøâéàã:qxhpewa yxit Ð inecxbi`

lk" `dc :dywe .ixnbl ewqtpy

`le ,ipzw oiccvlc xnel jixve !ipzw "`edy

eixiy e`l i`n :yxtl d`xpe .eixiy` `l` i`w

mihegd on yiy :xnelk ,ediipin wiqti`c

.inp oinilyd on xiizyi`e ,mxwirn ewqtpy

i`w `l `zyde .mlek encxbi`c Ð einecxbe

wiqti`"c `de .einecxb` `l` "`edy lk"

"exwirn hegd wqtp" enk `zyd ied "ediipin

`nw wxt "eixiy" ixw `peeb i`d ike .lirlc

eteqe dyly ezligz aef` iab (` ,bi) dkeqc

.oeir jixve .mipy

éøéù"zny in" wxt Ð `edy lk einecxb

iiezi`l ivn ded (` ,pw `xza `aa)

lk" ipzc `kid lke :jixtc jd iab ,jd

.`xeriy dil zil "`edyàìrayn zegti

dnec zlkzy itl Ð miriwx dray cbpk

zlkz ol zilc op`e .riwxl dnec mie mil

jixv :opixn`c inp `de .`da opictw `l

ick epiid Ð `ilege `ileg lk lr xeywl

dyng mibdep ep`y dne .zlkzd xkip `diy

dlewy ziviv iab qxhpewa yxit ,mixyw

yy dler zivivy itl :zevnd lk cbpk

dler mixyw dynge oiheg dpenye ,ze`n

"ziviv" lk ,edine .dxyr ylye ze`n yy

yiy xnel yie .c"ei mixiqg dyxta mixen`d

ziviv ylye ,"zivivl mkl dide" weqt

bdep oke .oznilyn ef c"nle ,dyxta miaezk

liztl jenq dylye zilhl jenqa mipy ,mixyw dyng oze` zeyrl mz epiax

mixyw ipy xyw lk lre ,oala miiqny opixn`ck ,oicixen `le ycwa oilrn meyn

dyngn yxetn cenlzda jnq mey epivn `l ,edin .`niiw ly xyw `diy ick

dyng dyer rayn zget oi`yk ,`zyde .mizy ody ,zlkz ly zg`e oal ly zg` epiid Ð `ilege `ileg lk lr xeywl jixv :opixn`c `dc ,xnel yie .mixyw

`ileg dyer jk xg`e ,mixyw drax` ixd Ð zeileg yy miiqny cr ,cg` xyw oal ly zg`e zlkz ly zg` zeileg izy jk xg`e ,cg` xyw zilhl jenq :mixyw

.xywe xyw lk oia zekixk rayn zegti `l :miyxtn yie .mixyw dyng ixd Ð cg` xyew jk xg`e ,oala miiqn `diy ick oal ly ziriay
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ïBéìò øL÷ :dpéî òîL ,äaø øîàå .øèwéàc àîìc¦§¨§¦§©§¨©©¨§©¦¨¤¤¤§
éøèöéà éàî ,ïðaøc Czòc à÷ìñ éàc ,àúééøBàcC §©§¨§¦¨§¨©§¨§©¨©©¦§§¦
úçà äôéëz óëBzä ,àèéLt ?úéöéöa ïéãñ éøLéîì§¦§¥¨¦§¦¦§¦¨©¥§¦¨©©
äaø øîà .àúééøBàc :dpéî òîL àlà !øeaéç Bðéà¥¦¤¨§©¦¨§©§¨¨©©¨
èeçä ÷ñôð íà :áø øîà àcà áø øîà àcà áø øa©©©¨¨©©©¨¨©©¦¦§©©

Bøwéòî¯àäì øîà à÷å ïîçð áø áéúé .äìeñt ¥¦¨§¨¨¥©©§¨§¨¨©§¨
íéøác äna :ïîçð áøì àáø déáéúéà .àzòîL§©§¨¥¦¥¨¨§©©§¨©¤§¨¦

íéøeîà¯BôBñ ìáà ,Búléçúa¯ìk åéîBcøâå åéøéL £¦¦§¦¨£¨§¨¨§©§¨¨
åéøéL åàì éàî ?åéîBcøb éàîe åéøéL éàî ;àeäL¯ ¤©§¨¨©©§¨©¨§¨¨
åéîBcøâ ,eäéépéî øéizLéàå eäéépéî ÷éñtéàc¯ §¦©¦¦©§§¦§©©¦©§©§¨

!éîecøbéà íecøbéàc¯åéîBcøâ éøeiL ,éðú÷ àãç ,àì §¦©§¦©§¥¨£¨¨¨¥¦¥©§¨
.àeäL ìk¯?éì änì åéøéL ,åéîBcøb àîéìå¯àä ¨¤§¥¨©§¨§¨¨¨¨¦¨

.ïáðòì éãk åéîBcøâì àøeiL ïðéòác ,ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¥©¦¨§©§¨§¥§¨§¨
Cøk ìL èeç :áøc déîMî øîà÷å äaø áéúéäìBò ¨¥©¨§¨¨©¦§¥§©¤¤¤¤

.áø àìå døîà ìàeîL :óñBé áø déì øîà .ïéðnä ïî¦©¦§¨£©¥©¥§¥£¨¨§¨©
äiLàé éaø éì çñ ,äðç øa øa äaø øîà :éîð øîzéà¦§©©¦¨©©¨©©¨¨¨¦©¦Ÿ¦¨
áéúé .ïéðnä ïî dì äìBò Cøk ìL èeç :àLeà ïîc§¦¨¤¤¤¤¨¦©¦§¨¨¥
daeø CøkL úìëz :ìàeîLc déîMî øîà à÷å àáø̈¨§¨¨©¦§¥¦§¥§¥¤¤¨©¨

¯.ìàeîL àìå døîà áø :óñBé áø déì øîà .äøLk§¥¨£©¥©¥©£©¨§¨§¥
úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà ,éîð øîzéà¦§©©¦¨©©¨©§¨¨©©¥¤
daeø CøkL úìëz :áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨¨©©§¥¤¤¨©¨

¯áø øîà ,éëä éðúî ïúð áøc déøa àéiç áø .äøLk§¥¨©¦¨§¥§©¨¨©§¥¨¦¨©©
øîà àaà øa äéîøé áø øîà úLL áø øîà àðeä¨¨©©¥¤¨©©¦§§¨©©¨¨©

daeø CøkL úìëz :áø¯da Cøk àì eléôàå ,äøLk ©§¥¤¤¨©¨§¥¨©£¦Ÿ¨©¨
úçà àéìeç àlà¯úìëú ééBðå .äøLk¯ìéãb LéìL ¤¨§¨©©§¥¨§¥§¥¤§¦§¦
ðò éLéìL éðLeéaø ,àéðz ?àéìeç øeòéL änëå .ó §¥§¦¥¨¨§©¨¦§¨©§¨©¦

lLéå äðLéå CBøëiL éãk :øîBààì úçBtä :àðàz .L ¥§¥¤¦§§¦§¤¦©¥¨¨©¥Ÿ
éñBnäå ,òáMî úBçôééñBé àì óìL ìò ó;äøNò L ¦§¦¤©§©¦Ÿ¦©§¤§¥

òáMî úBçôé àì úçBtä¯,íéòé÷ø äòáL ãâðk ©¥Ÿ¦§¦¤©§¤¤¦§¨§¦¦
éñBnäåéñBé àì óìL ìò óäøNò L¯äòáL ãâðk §©¦Ÿ¦©§¤§¥§¤¤¦§¨

ìéçúî àeäLk :àðz .íäéðéaL ïéøéåà äMLå ïéòé÷ø§¦¦§¦¨£¦¦¤¥¥¤¨¨§¤©§¦
¯ðkä" ,ïála ìéçúî"ó¯ðk ïéîíéiñî àeäLëe ,ó¯ ©§¦©¨¨©¨¨¦¨¨§¤§©¥

øa äaøå áø .ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìòî ,ïála íéiñî§©¥©¨¨©£¦©¤§Ÿ¦¦©§©¨©
éìç à÷ äåä ,éáúé eåä äðç øaàøáb àeää ìéæàå ó ©¨¨¨¨§¦£¨¨¨¥§¨¥©©§¨

,àúìëz déì éîøå ,àúìëz äleëc àîéìb éqëéîc§¦©¥§¦¨§¨§¥§¨§¨¥¥§¥§¨
àìéãâå
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zegpn(oey`x meil)

lk xg` xeywl jixvy mdixacn cenll epl oipn :`xnbd dgec
,`ilegøè÷éàc àîìc`l` mixyk oinecxby exn` `l md `ny - ¦§¨§¦§©

oi` zeivivd aexa zn`ae ,daeg ef oi` j` ,`ileg lk xg` xyw m`
.oda mixyk oinecxbd oi`e ,`ileg lk lr xyw

:oeilrd xywd oipra ztqep dkld,äaø øîàåcnlpy ef dkldn §¨©©¨
oldlïBéìò øL÷ ,dpéî òîLlicbd seqay xywd epiidc zivivay §©¦¨¤¤¤§

eaeig ,lirl x`eankàúééøBàcxyw `l m`e ,ipiqn dynl dkldn §©§¨
miinei e` mei miiwzdl licbd lekie ahid mihegd jxky s` ,llk

,dleqt zivivdCzòc à÷ìñ éàcaeigy jzrc lr dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨
wx `ed xywd,ïðaøcok m`éøèöéà éàîúéöéöa ïéãñ éøLéîì C §©¨¨©¦§§¦§¦§¥¨¦§¦¦

mi`lkd xeqi` z` ziviva xizdl dxezd dkxved recn -
cbaa mixeyw mihegd oi` m` ixd ,ozyt oicqa xnv iheg zpizpay

,ea miaegz `l`àèéLt`ed llky oeik ,xzen xacdyóëBzä §¦¨©¥
úçà äôéëz,cbaa hegd z` zg` mrt qipkny ici lr xtezd - §¦¨©©
øeaéç Bðéà,mi`lk meyn dfa oi`eàlàdxezd dkxvedy jkn ¥¦¤¨

ziviva mi`lk xizdl,dpéî òîLmixeyw zeidl mihegd mikixvy §©¦¨
n cbaa.àúééøBàc§©§¨

:erxwpy ziviv iheg oipra oecl zxfeg `xnbdáø øa äaø øîà̈©©¨©©
Bøwéòî èeçä ÷ñôð íà ,áø øîà àcà áø øîà ,àcàcvn - ©¨¨©©©¨¨©©¦¦§©©¥¦¨

zivivd ,cbadn ixnbl rxwpy epiidc ,zilhl xaegnd ey`x
äìeñt. §¨
áéúé[ayi-]àzòîL àäì øîà à÷å ,ïîçð áøef dreny xn`e - ¨¦©©§¨§¨¨©§¨§©§¨

.dleqt exwirn hegd wqtp m`y,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy ¥¦¥¨¨§©©§¨
,`ziixaaíéøeîà íéøác äna,xeriy mikixv zivivd ihegy ©¤§¨¦£¦
Búléçúa,zivivd ziiyr zrya -BôBñ ìáàmihegd eyrp m` - ¦§¦¨£¨

,onf xg`l ekzgpe oickåéîecøâå åéøéLa mb mixyk.àeäL ìk §¨¨§©§¨¨¤
:`ax x`ane,åéîecøb éàîe åéøéL éàî,mdipia lcadd dn xnelk ©§¨¨©©§¨
åàì éàî,jk yexitd oi` m`d -åéøéLepiideäéépéî ÷éñtéàc ©¨§¨¨§¦§¦¦©§

eäéépéî øéizLéàåj` ,hrn mdn x`ype mihegd ekzgpy -åéîecøb §¦§©©¦©§©§¨
dpeekdéîecøbéà íecøbéàc,spkd cr ixnbl mihegd ekzgpy - §¦©§¦©§¥

.ax ixack `ly ,dxiyk zivivd mewn lkny x`eane
:`xnbd dgecàìmihegd ekzgpy epiid einecxby x`al oi` - Ÿ

bl'einecxbe eixiiy' xn`py dna `l` ,ixnéðz÷ àãçcg` oic - £¨¨¨¥
epiidc ,o`k epipyåéîecøâ éøeiLx`ype mihegdn zvw jzgp m` - ¦¥©§¨
a mixyk ,zvw,àeäL ìkdleqt zivivd ixnbl ekzgp m` j` ¨¤

.ax ixack
,oipr eze` md einecxbe eixiiyy jk m` :`xnbd dywnàîéìå- §¥¨

wx `pzd xn`ie.éì änì åéøéL ,åéîecøb:`xnbd zayiinà÷ àä ©§¨§¨¨¨¨¦¨¨
ïì òîLî,'eixiiy' zaizaïáðòì éãk åéîecøâì àøeiL ïðéòác- ©§©¨§¨¦©¦¨§©§¨§¥§¨§¨

didiy jixv `l` ,zivivd xiykdl mdy lk minecxba ic oi`y
einecxbe eixiiy'e ,daipr mdn xeywl ick epiidc aeyg xeriy mda

.daipr ick mihegdn xzepy dpeekd '`edy lk
oldl :zivivd iheg oipn oipra dkld(.an)zzl jixvy x`ean

.miheg dpeny zivivaìL èeç ,áøc déîMî øîà÷å äaø áéúé̈¦©¨§¨¨©¦§¥§©¤
Cøk,licb mdn zeyrl mihegd z` ea mikxeky -äìBò`ed s`ïî ¤¤¤¦

,ïéðnä.mihegd zpenyn cg`k aygpy epiidcóñBé áø déì øîà ©¦§¨¨©¥©¥
,daxldøîà ìàeîL,ef dkldl.áø àìå §¥£¨¨§Ÿ©

énð øîzéà,ef dkldk cer xn`p oke -çñ ,äpç øa øa äaø øîà ¦§©©¦¨©©¨©©©¨¨
dì äìBò Cøk ìL èeç ,àLeà ïîc äiLàé éaø éìzivivl -ïî ¦©¦Ÿ¦¨§¦¨¤¤¤¤¨¦

ïéðnä.miheg dpeny ly ©¦§¨
:zeilegd oipne ,mihegd zkixk oipra zetqep zekldà÷å àáø áéúé̈¦¨¨§¨

úìëz ,ìàeîLc déîMî øîàziviv -daeø CøkLipy jxky - ¨©¦§¥¦§¥§¥¤¤¨©¨
sprl xzep mdn yily wxe ,licb m`yre mihegd jxe`n yily

,[jexk epi`y hegd wlg `edy]óñBé áø déì øîà .äøLk,`axl §¥¨¨©¥©¥
døîà áø,ef dkldl.ìàeîL àìå ©£¨¨§Ÿ§¥
énð øîzéà,ax mya ef dkldkáø øîà ,äãeäé øa àðeä áø øîà ¦§©©¦¨©©¨©§¨¨©©

,daeø CøkL úìëz ,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà ,úLL¥¤¨©©¦§§¨©©¨¨©©§¥¤¤¨©¨
.äøLk§¥¨

éëä éðúî ïúð áøc déøa àéiç áø,jk ax mya ef dreny dpy - ©¦¨§¥§©¨¨©§¥¨¦
,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà ,úLL áø øîà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¥¤¨©©¦§§¨©©¨¨©©

eléôàå ,äøLk ,daeø CøkL úìëzm`àéìeç àlà da Cøk àì §¥¤¤¨©¨§¥¨©£¦Ÿ¨©¨¤¨§¨
úçàx`eank zg` `ileg mdy] zekixk yly wx hega siwdy - ©©

,spr gipd x`yd lk z`e [oldlúìëz ééBðå .äøLkxwir mpn`e - §¥¨§¥§¥¤
jexkiy ,`ed diteie ziviv zevnLéìLl mihegdnéðLe ,ìéãb §¦§¦§¥

éLéìLgipi hegðò.ó §¦¥¨¨
:`xnbd zxxanänëåod zekixk.àéìeç øeòéL:`xnbd daiyn §©¨¦§¨

,øîBà éaø ,àéðz`ed `ileg xeriylLéå äðLéå CBøëiL éãk,L ©§¨©¦¥§¥¤¦§§¦§¤¦©¥
.zekixk yly epiidc

úçBtä ,àðàzzeilegd oipna zegtl dvexd -,òáMî úBçôé àì ¨¨©¥Ÿ¦§¦¤©
éñBnäåóodilréñBé àììL ìò óäøNò L,mrhd dne .zeileg §©¦Ÿ¦©§Ÿ¤§¥

òáMî úBçôé àì úçBtämdy oeikéñBnäå ,íéòé÷ø äòáL ãâðkó ©¥Ÿ¦§¦¤©§¤¤¦§¨§¦¦§©¦
éñBé àììL ìò óäøNò Leidiy ickå ,ïéòé÷ø äòáL ãâðkcer Ÿ¦©§Ÿ¤§¥§¤¤¦§¨§¦¦§

íäéðéaL ïéøéåà äML.miriwxd oiay - ¦¨£¦¦¤¥¥¤
,àðzoal cg` ,mda jexkl mikex` miheg ipy gipn ziviv dyerd ¨¨

,zlkz cg`eìéçúî àeäLkjexkl,ïála ìéçúîdligzy oeik §¤©§¦©§¦©¨¨
xn`p(gl eh xacna)ðkä','órnyneðk ïéîóx`eank oal iheg epiidc ©¨¨¦¨¨
lirl(:gl)xg`e ,mcew oald ok lre 'zlkY lizR' xn`p jk xg` wxe ,§¦§¥¤

,zlkzd hega jxek jkíéiñî àeäLëee xfeg jexkl,ïála íéiñî §¤§©¥§©¥©¨¨
zlkza miiqi m`e ,xzei aeyg mcew dxeza xkfedy oaldy oeik

`ed llk ixde ,dzligzn aeyg zegt zivivd seqy `vnpïéìòî©£¦
.ïéãéøBî àìå LãBwa©¤§Ÿ¦¦

:dlek jxky ziviv oipra dyrn d`ian `xnbdøa øa äaøå áø©§©¨©©
éáúé eåä äpç,miayei eid -éìç à÷ äåäàøáb àeää ìéæàå ó- ©¨£¨§¦£¨¨¨¦§¨¦©©§¨

,cg` mc` mdiptl xaràúìëz dleëc àîéìb éqkéîcdidy - §¦©¥§¦¨§¨§¥§¨
,zlkz rava dleky zilha dqeknàúìëz déì éîøelhen dide - §¦¥§¥§¨

,ziviv da

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

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

zxk xeqi` lr xeaivd exar m` `le ,mdit lr dxiar xeaivd exar
xt dyrz oke ,weqtd lk xe`ia jke .oic zia z`xed `la bbeya
ebbye ,xzen algy exn`e oic zia eycigyk ,mihay drayl z`hg

.mdit lr dxiar l`xyi exare ,mz`xeda oic zia
äi÷æç ïa àðéðçå áBhì Léàä BúBà øeëæ ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¦©©£¦¨¤¦§¦¨

àeä àìîìàL ,BîL,dyry dn dyr `l m` -ìà÷æçé øôñ æðâð §¤¦§¨¥¦§©¥¤§¤§¥
iptn ,l`xyi inkg ici lrïéøúBñ åéøác eéäLléøácd,äøBú ¤¨§¨¨§¦¦§¥¨

e ,lirl x`eankäNò äî,zexizqd z` ayiil ickäìòäziilrl ¤¨¨¤¡¨
eziaìLéáøb úBàî Lzeiag -ïîL,dlila xi`dl zexpláLéå §Ÿ¥©§¥¤¤§¨©

,BLøãe äéiìòa`xnbd zayiiny enk ,zexizqd z` ayiiy cr ¨£¦¨§¨
.lirl

:dpyna epipy['åëå] ïéaeøî íéøt íäì eéä íà ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦¨¨¤¨¦§¦
`la mlek eaixwi `le ,eikqpe cg` xt `iai ,mikqp mdl eid `le

.mikqp

:oerny iax ly epicl xewnd z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
l`wfgi xtqa(f en)íéNákìå äçðî äNòé ìéàì äôéàå øtì äôéàå'§¥¨©¨§¥¨¨©¦©£¤¦§¨§©§¨¦

.'äôéàì ïéä ïîLå Bãé âéOz øLàk:`ziixad zl`eyéaø øîà ©£¤©¦¨§¤¤¦¨¥¨¨©©¦
,ïBòîLxeriyy rnyn 'li`l dti`e xRl dti`e' aezkd oeyln ¦§§¥¨©¨§¥¨¨©¦

,dey li`le xtl dgpndúcî éëåoaxw mr d`ad dgpníéøt §¦¦©¨¦
åoaxw mr d`adíéìéàdcn,àéä úçàxtl dgpnd zcn `lde §¥¦©©¦

.mipexyr ipy li`le ,zleq mipexyr dyly
,dey mili`e mixt zgpn xeriyy `iapd zpeek oi` :`ziixad daiyn

àlà,md cg` xac eikqp mr oaxwdy ,epcnll aezkd zpeek ¤¨
dfa weqtd epcnlneïéaeøî íéøt íäì eéä íàLminc mdl eidy - ¤¦¨¨¤¨¦§¦

,mikxvpd mixtd lk oipn z` zepwleéä àìåzepwl minc mdl §Ÿ¨
,íéëñðy ahenåéëñðe ãçà øt eàéáécg` xt el` minca epwiy - §¨¦¨¦©¤¨§¨¨
,eikqpeå ,íéëñð àìa ïlek eáø÷é ìàåokíäì eéä íà §©¦§§¨§Ÿ§¨¦§¦¨¨¤
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oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

øè÷éàã àîìã`ileg lka xywdl jixvc i`nn ,xnelk -?iax iac ixn`c `d `nlc

zeiviv aexa la` .oixyk oinecxb eed `ilege `ileg lk lr xyw m` :ixn`w ikd ,`iig

.`ilege `ileg lk lr mixywp oi` zeiviv aexc ,oinecxb ixykn `w `lïåéìò øù÷-

`din ziviva cg` xyw ,xnelk .ipiqn dynl dkld ,dhnl xyw `edd inp epiid

`l i`c meyn ,oeilr hwp ikdle .`ziixe`c

,dil ciar eteqa - xyw cg `l` ciar

.elek licbd z` miiwnyàúééøåàãelit`e -

e` mei xyw `la miiwzdle dti jexkl leki

.dleqt mineiéøùéîì éì äîì ïðáøãî éàã
úéöéöá ïéãñ,"fphry yalz `l" :aizkc -

(ak mixac) "jl dyrz milicb" :dil jinqe?
!xzenc `hiytäôéëú óëåúäxtez -

daigz `idd meyn .xeaig epi` zg` daigz

.xeaig epi` zilha oihegd agezyåø÷éòî-

.zilhl xaegnd y`x epiidíéøáã äîá
íéøåîàopixn`ck ,zivivl xeriy opirac -

.'ek zlyleyn `dz dnk :(a ,`n) onwl

åúìçúáoebk - eteqa la` .diiyr zrya -

.onf xg`l wqtp m`åéøéù åàì éàî-

zvw x`ype ,eihegn zvw ediipin wiqti`c

.oinecxbéîåãøâéà íãøâéàãwqtp ixnble -

hegd wqtp :xn`c o`nl `iywe .xwird cv

!dleqt exwirnïéîåãøâ éøéù-zvw x`ypc

.zvw wqtpeïì òîùî÷ àämiixiy ipzcn -

zvw `xeiy minecxba iedlc rnyn oinecxba

ziyixtck oaperl ick ,mixiy `xwp eidiy

.daipr ick - ipzwc "`edy lk" i`de ,lirl

jxk ly hegepnn dyere aiaq jxeky eze` -

dpenyc ,oiheg dpeny oipnn dler ,licbd

.(` ,an) onwl yxtnck opira oihegúìëú-

k my edf.zivivd läáåø êøëùipy dyry-

ab lr s`e ,dxyk - spr yilye licb iyily

,spr iyily ipye licb yily dzevnc

.onwl opixn`ckúçà àéìåç àìàdtwd -

.minrt ylyúìëú ééåðåzevn xwir -

.spr iyily ipye licb yily ,zivivàì
òáùî úåçôé.zeileg -íéøéåà äùùoiay -

mil dnec zlkzdy my lre .miriwx dray

dxeciq incn (a ,bn) onwlck riwxl dnec mie

s`y ,daehl epxkfl ick ,miriwxd xeciql

.zivivl wwfp ok enk dravìéçúî àåäùë
ïáìá ìéçúî êåøëìoiheg ipy gipny -

jexkl ligzne ,licbd odn zeyrl oikex`

miiqne xfege ,zlkz ly jxek rvn`ae ,oala

.oalaðë ïéîólizt jk xg`e ,dligz -

epiid ,mixyw dyng opicarc `pci`de .zlkz

ziviv zevn dlewy :(a ,bn zegpn) opixn`c

mixyw ipy opicar jkld ,dlek dxezd lkk

oilrn meyn .dhnln dylye dlrnln

oinl `xw dncw`c oeike - oicixen oi`e ycwa

zivivd seq cixen dil ded zlkza miiqn i` jkld ,`ed aeyg dpin rny spk

.dzligznàúìëú äéìåëã.zilhd lk -àúìëú äéì éîøå.ziviv -
àìéãâå
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øù÷dcp) enk oeilr `xwpe ,licbd xg` Ð cg` :miyexit ipy yxit qxhpewa Ð oeilrd

xg` oeyle .xyw opira `dinc `l` gken epi` dfe ."dxhrd on dlrnl" (` ,bi

ied `l `edd meyn Ð zilhd on wegxy oeik ,licbd xg`y xyw la` .spkl jenq :yxit

`l` mikenq yixc `lc o`nl (a ,c) zenaia wiqn ikid ,gkenc i`dl :dnize .mi`lk

mi`lkc ?il dnl "mizyte xnv"c ,gkenc `kid

xnv mdicbac ,opirny l`rnyi iax iac `pzn

,opirny `l oeilrd xyw `zyde .'eke mizyte

iiezi`l xity jixhvi`e ,mi`lk ied `l ok m`e

oipra mzeyrl jixv `diy xnel ,mizyte xnv

witn `l `kdc :xnel yie !mi`lk mda `diy

gkene ,"licb"n `l` ,"mizyte xnv"c `xwn

,`id dpekp dyxc licbc dyxcc mi`lkc

`iz` mzdc `ibeq ,inp i` .aeh licb opirac

`iz` mzdc `nye .`weec licb xn`c o`nk

`zbelte ,lizt e` licb e` xn`c o`nk

wxtac ,dniz inp ikde .jenqa `ed i`xen`c

opirac rnyn (a ,ev oiaexir) "oilitz `vend"

lr aiig epi`c yxit inp mz epiaxe ,oixefy

`aeh jixhvi` ok m`e ,xfyn `diy cr mi`lk

sili `nlrac :xnel yie !ziviva mi`lkc `xw

Ð xefy zlkzc oeike ,dpedk icbac zlkzn dil

.oal oicd `ed

íåãøâéàã:qxhpewa yxit Ð inecxbi`

lk" `dc :dywe .ixnbl ewqtpy

`le ,ipzw oiccvlc xnel jixve !ipzw "`edy

eixiy e`l i`n :yxtl d`xpe .eixiy` `l` i`w

mihegd on yiy :xnelk ,ediipin wiqti`c

.inp oinilyd on xiizyi`e ,mxwirn ewqtpy

i`w `l `zyde .mlek encxbi`c Ð einecxbe

wiqti`"c `de .einecxb` `l` "`edy lk"

"exwirn hegd wqtp" enk `zyd ied "ediipin

`nw wxt "eixiy" ixw `peeb i`d ike .lirlc

eteqe dyly ezligz aef` iab (` ,bi) dkeqc

.oeir jixve .mipy

éøéù"zny in" wxt Ð `edy lk einecxb

iiezi`l ivn ded (` ,pw `xza `aa)

lk" ipzc `kid lke :jixtc jd iab ,jd

.`xeriy dil zil "`edyàìrayn zegti

dnec zlkzy itl Ð miriwx dray cbpk

zlkz ol zilc op`e .riwxl dnec mie mil

jixv :opixn`c inp `de .`da opictw `l

ick epiid Ð `ilege `ileg lk lr xeywl

dyng mibdep ep`y dne .zlkzd xkip `diy

dlewy ziviv iab qxhpewa yxit ,mixyw

yy dler zivivy itl :zevnd lk cbpk

dler mixyw dynge oiheg dpenye ,ze`n

"ziviv" lk ,edine .dxyr ylye ze`n yy

yiy xnel yie .c"ei mixiqg dyxta mixen`d

ziviv ylye ,"zivivl mkl dide" weqt

bdep oke .oznilyn ef c"nle ,dyxta miaezk

liztl jenq dylye zilhl jenqa mipy ,mixyw dyng oze` zeyrl mz epiax

mixyw ipy xyw lk lre ,oala miiqny opixn`ck ,oicixen `le ycwa oilrn meyn

dyngn yxetn cenlzda jnq mey epivn `l ,edin .`niiw ly xyw `diy ick

dyng dyer rayn zget oi`yk ,`zyde .mizy ody ,zlkz ly zg`e oal ly zg` epiid Ð `ilege `ileg lk lr xeywl jixv :opixn`c `dc ,xnel yie .mixyw

`ileg dyer jk xg`e ,mixyw drax` ixd Ð zeileg yy miiqny cr ,cg` xyw oal ly zg`e zlkz ly zg` zeileg izy jk xg`e ,cg` xyw zilhl jenq :mixyw

.xywe xyw lk oia zekixk rayn zegti `l :miyxtn yie .mixyw dyng ixd Ð cg` xyew jk xg`e ,oala miiqn `diy ick oal ly ziriay
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ïBéìò øL÷ :dpéî òîL ,äaø øîàå .øèwéàc àîìc¦§¨§¦§©§¨©©¨§©¦¨¤¤¤§
éøèöéà éàî ,ïðaøc Czòc à÷ìñ éàc ,àúééøBàcC §©§¨§¦¨§¨©§¨§©¨©©¦§§¦
úçà äôéëz óëBzä ,àèéLt ?úéöéöa ïéãñ éøLéîì§¦§¥¨¦§¦¦§¦¨©¥§¦¨©©
äaø øîà .àúééøBàc :dpéî òîL àlà !øeaéç Bðéà¥¦¤¨§©¦¨§©§¨¨©©¨
èeçä ÷ñôð íà :áø øîà àcà áø øîà àcà áø øa©©©¨¨©©©¨¨©©¦¦§©©

Bøwéòî¯àäì øîà à÷å ïîçð áø áéúé .äìeñt ¥¦¨§¨¨¥©©§¨§¨¨©§¨
íéøác äna :ïîçð áøì àáø déáéúéà .àzòîL§©§¨¥¦¥¨¨§©©§¨©¤§¨¦
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`oifgeקמב mipya cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

ìãâéî àìéãâå.llk spr da xiiy `le ,licb dzid zivivd lk -àúìëú éàé àìå
.spr da oi`c meyn -íéðù ìéãârnyn - "jl dyrz licb" aizk ded i` ,xnelk -

.drax` rnyn "milicb" aizkc `zyd .mipyn zegt licb oi`c ,oiheg ipyäùò
ìéãâodn dyrie mltkiykle ,zilhd xega oiheg drax` miyiy ,oiheg drax`n -

.dpeny edi licbåëåúî åäéìúåôåeze` -

:xg` oeyl .oipnd on `di ea jxky heg

.dhnl spr lizt dpz - ekezn edilzete

ïúùô ìùá ïéøèåô øîö éèåçipy mze` -

oixhet - od xnv ly m` ,oal ly oiheg

ab lr s`e ,zlkzd mr ozyt ly oicqa

oeik .xnv ly iedc ,spk oin `zyd `kilc

edpip `xnr zlkzc ,od oiheg mipy zlkzc

`pngx azk zlkz `dc ,ozyt lya xhete

ozyt lya xhet inp xnvc oal - `icda

.oal meyníéúùôå øîö éèåçly oal -

.zlkz xnv lye ,mizytíå÷î ìëá ïéøèåô
ednc .mi`xiya elit`e ,cba ipin lka -

`ly mi`lk eede ,oixeht oi`xiy :`nizc

.oiaiigc ol rnyn `w ,devn mewnaïéàøéùä
.iyn ly lirn =êìëäåoiyery lirn =

miievny [zrlezd zia `ed] mibc oze`n

.l"ivelt* oixewy iepinaïé÷éøñlirn -

.iyn ly zxerpn ieyrïéøèåô íéúùôå øîö
ïäáipye xnv oiheg ipy oizrc `wlq `w -

.mizyt ly oal oihegïäjlk ,onvr -

ziviv dyr m`c ,oixhet opina - oiwixqe

.`vi epin `edy zilhaúøîà éà àìà
àúééøåàãîikid ,ziviva oi`xiy oiaiign -

jlkc ziviv eda dxht?`ziixe`cn `d

,oixhetc `ed mizyte xnvc ziviv

...ecgi mizyte xnv" :lirl opixn`ck

!"jl dyrz milicbïîçð áøå:lirl xn`c -

`ziixe`cn i`c ,oiaiigc `ed opaxcn oi`xiy

.epin eda xht `lìàòîùé éáø éáã àðúãë
xnv cba `l` ziviva oiaiign oi` :xne`c -

.mizyt cba e`íúñ äøåúá íéãâálr" -

."mdicba itpkêì èøôåmixac) mi`lka -

e` xnv cbaa" :(bi `xwie) mirbp iabe ,(ak

."mizyt cbaa'åë àðú êãéàî ÷éôî`dc -

.micbad lk daxn jci`äöåðå íéáðøà øîö
jx oi`y itl ,dvep ixw mifr ly xnv -

.xnv x`ykïéðî.mirbpa oi`nhny -

ãâá åà øîåì ãåîìúcba e` xnv cba" -

.(bi `xwie) "mizyt
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åàoiheg ipy irac opirny "lizt"nc [` ,gl] lirl ziyixtc i`nl Ð lizt e` licb

zrny inp `dc :xnel yie !"lizt e` licb e`"l dil opiyxc `kdc ,`iyw ,zlkz

"ziviv"n liztc ,dyw edine ."lizt" aizk jci`ae "licb" aizk dyxt cgac oeik ,dpin

"ziviv" jixhvi`c :xnel yie !spr `l` ziviv oi` :(` ,an) onwl opiyxcc ,`wtp

,cextl jixv oziiyr xg`lc opireny`l

mdl eyre" :yixc ixtqae .onwl `zi`ck

cenlz ?milicb dlek dyri ip` rney Ð "ziviv

licb `dzy ick ?cvik `d ,"ziviv" xnel

`ziixa `de .licbd on zivive ,spkd on z`vei

yixcc ,axl inp dywe .dpg xa xa daxl `iyw

."ziviv"n dil yixc mzde ,"lizt"n `kd dil

àåääådiwgec i`n :dniz Ð `piipnl milicb

`nip ?`piipnl "milicb" xninl axc

yie !lizte licb ,ira ediieexz xnel `a `xwc

meyn dpg xa xa daxc mrhc ,yxtle wegcl

meyn ,herin xg` herin enk "milicb" yixcc

licb `kilc ab lr s`e ,miax oeyla aizkc

`pngx azkc "lizt" ,ok m` :`niz ike .llk

opilqt ded "lizt" `l i`c ,jixhvi` ?il dnl

axe ."lizt" :ol rnynw ,iccd icda licbe lizt

xa dax :dnize .milicb hrnl `le ,`piipnl xaq

?dil `pn `piipn dpg xa

åäéìúåôåhegy :qxhpewa yxit Ð ekezn

`diy :yxit xg` oeylae .oiipnd on jxk ly

on `veie dhnl lyleyn ,sprd epiidc ,liztd

onwl "ziviv"n ol `wtp `dc :dnize .licbd

eltky Ð xg` oipra izyxit oizipznae !(` ,an)

onwlc "srin edl siir" epiide ,dlizt oirk

.(my)

ïáì`lc ab lr s` :qxhpewa yxit Ð xht inp

izyxity dn itl okzi `le .`ed spkc `pin

`l` ."oal oin" exwi` zlkzn xa edlekc ,lirl

.edpip mi`lkc ab lr s` :`yexit ikd

àâéìôåxninl ivn ded Ð ongp axc

meyn `l` ,`ed opaxcnc

i` .xzei mdixac x`al mdl yi mi`xen`dy

.jenqa x`apy enk ,dil xazqn `l ,inpáøå
,dniz Ð l`rnyi iax iac `pzk xn`c ongp

xazqn `lc :xnel yie !opaxcn :ipy xity `d

,"`xazqn inp ikd" gkn `l` ikd xninl dil

`l ,inp i` .`pz `evnl jixv dil igc ike

`l i` "dpin"c `yxc` ibeltl dil xazqn

gken i`pz edleknc d`xpe .`pz dil gkyn

iac `pzc iziin `le ,spk oin "spkd" dil zi`c

xnv mdicbac xnel `l` l`rnyi iax

dil witn `l `nrh i`d e`l i`c ,mizyte

ewqt i"yxe mz epiaxe .spkd oin "spkd"n

.d`xza `edc meyn ,`axkóàxnv lk

ip`y `nlc ?biltc dil `pn :dniz Ð mizyte

cba opiwtn `l mzdc ,inc `lc :xnel yie !l`rnyi iax iac `pzl micba x`y "cba e`"n (` ,fk zay) "oiwilcn dna" wxt yixc inp ikdc .spk oin "spkd"c `xezii `ki`c `kd

m`e ,oipin x`y inp ied `yixa aizkc cba ok m` ,oipin x`ya dipin zyxc i` ,`kd la` .oipin x`y s` opiaxnc `l` ,`ed mizyte xnv `xwc cba mlerlc ,dizernynn `xwc

yexitle .zivivd on xacny ,spk oin "spkd" aizk dlre ,rnyn mdicba lk Ð "mdicba" xaqc meyn `l` ,icin `xeziin yixc `l `axc :xnel yi inp i` .`zernynn cba zwtn ok

.`axc dil zil l`rnyi iax iac `pz jigxk lr ,dføîà.mzd `ax dil igce ,`zlin `dl `zi` (` ,fk zay) "oiwilcn dna" wxt Ð l`rnyi iax iac `pz i`d iia`ãâáoi`

`zlinl dil opiyxc (` ,fk zay) "oiwilcn dna" wxtc ,eze .mirbp iab aizk ikdc ,"cbaa e`" :qexbl jixv ok m`c ,`cg :dywe .aizk mirbpa :qxhpewa yxit Ð xnv cba `l` il

`icda opz eze .ikd yexita rnyn mzdc ,eze !micba x`y daxn mirbp iab `d ?l`rnyi iax iac `pz jci`n `wtn `lc mzd dl uxznc `axl ,mirbpn opitli ikid ,eze .izixg`

n `l oipin x`yc`d ?mifr ly dvep iiez`l jixhvi` i`n` ,ok m`c :dnize .(`i `xwie) aizkc `ed mivxyac :yxtl jixv jkl ?l`rnyi iax iac `pzk `lc `nip ,mirbpa enhi

dvep dzrn `l` :jixte .ewyl `le "el ozz"n xey ly dfib hrnnc (` ,flw oileg) "fbd ziy`x" wxt gken oke .mifr ly dvepay wcd on cba `ki`c :xnel yie !`icda aizk wy

.drax` lr drax` ied wy oice ,micba x`ya yly lr yly `kdn iia`l daxnc `d `gip `zyde .ied wy llkn e`l `nl` !aiigil mifr ly
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áéúëe "ìéãb" áéúk :øáñ äðç øa øa äaø ?éâìtéî¦©§¦©¨©©¨¨¨©§¦§¦§¦
,ïðéòa ìéút íìBòì :øáñ áøå ;ìéút Bà ìéãb Bà ,"ìéút"§¦§¦§¦§©¨©§¨§¦¨¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zegpn(oey`x meil)

ìéãbéî àìéãâe.spr `ll jexk licb zivivd lk dzide -,áø øîà §¦¨¦§¦¨©©
àúìëz éàé àìå àîéìb éàéj` ,zlkz dravy d`p ef zilh - ¨¥§¦¨§Ÿ¨¥§¥§¨

.`id dleqte ,spr da xi`yd `ly oeik d`p dpi` zivivdøa äaø©¨©
àúìëz éàéå àîéìb éàé ,øîà äpç øazivivd s`e d`p zilhd - ©©¨¨©¨¥§¦¨§¨¥§¥§¨

.spr xi`ydl daeg oi`y ,d`p
:mzwelgn z` `xnbd zx`anäpç øa øa äaø ,éâìôéî à÷ éàîa§©¨¦§§¦©¨©©©¨

áéúk ,øáñoeyl ziviva'ìéãb'(ai ak mixac),mikexk miheg epiidc , ¨©§¦§¦
áéúëecer(gl eh xacna)'ìéút'ok lre ,mikexk `l miheg ernyny §¦§¦

zeyrl lekiìéãb Bàcalaìéút Bà.calaìéút íìBòì ,øáñ áøå §¦§¦§©¨©§¨§¦
ïðéòa,licb mbe lizt mb ziviva gipdl daeg -'íéìéãb' àeääå ¨¦©§©§¦¦

,cal licba icy ernynyàúàc àeä àðééðîìz` epcnll `a - §¦§¨¨©£¨
y ,zivivd iheg oipn'ìéãb'rnyníéðLcgi mikexkd miheg ipy - §¦§©¦
xn`py oeike ,licbl'íéìéãb'jixvy `vnp ,miax oeylaäòaøà §¦¦©§¨¨

cer xn`py oeike .miheg(my),ziviv zevn `id jky epcnl ,'lizR'§¦
äNòmihegd zrax`n,ìéãbjk ici lre cbad spka mqipkd xnelk £¥§¦

,eicgi mze` jexke ,miheg iy`x dpeny ea eidiBëBzî eäéìúBôe- §¥¦
.jexk `l lizt licbd seqa gpd

lirl(.gl)ozyt ly `id dxezd da dxaicy zilh mzqy epcnl
dpc `xnbd .oal iheg da zzl jixvy epcnl 'spk oin' zyxcne ,oal
:cbad oinn oald iheg eidiy jixv mizyt e` xnv ly zilha m`d

,éåìc déîMî ìàeîL øîàipyéèeçn oala ïéøèBt øîözilhìL ¨©§¥¦§¥§¥¦¥¤¤§¦§¤
ïzLtr cgiihega ep`vny oeik ,spkd oinn mpi`y s`e ,zlkzd m ¦§¨

.dxeza xn`pk ,ozyta mixhete xnv miieyry zlkzd
,eäì àéòaéàoal ihega eøèôiL eäî ïzLt ìLzilh,øîö ìL ¦©§¨§¤¦§¨©¤¦§§§¤¤¤

ly oal `weec m`da øîözilhïåéëc ,øèôc àeä íézLt ìL ¤¤§¤¦§¦§¨©§¥¨
úìëúcxnv `idyäøèt,ozyt zilhaïáìxnv lyøèt énð ¦§¥¤¨§¨¨¨©¦¨©

,lirl x`eankìáàihega íézLtzilhàì øîöoeik mixhet £¨¦§¦§¤¤Ÿ
,spk oin mpi`yàîìc Bàzxhet zlkzy meyn llk mrhd oi` ¦§¨

`l` ,ozytaáéúëc ïåék(`i ak mixac)øîö æðèòL Laìú àì' ¥¨¦§¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤
,'åcçé íézLôeeixg`ly weqta xn`pe,'Cl äNòz íéìéãb' ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨

ok m` ,mizyte xnvn milicb zeyrl yiy rnyn ef zekinqneàìŸ
àðLihega øîözilhàðL àìå ,íézLtihega íézLtzilh §¨¤¤§¦§¦§Ÿ§¨¦§¦§
,øîö.ziviv zaeg ici mda mi`vei ¤¤

:`xnbd zhyetéèeç ,äãeäé áø øîà äaçø øîàc ,òîL àzoal ¨§©§¨©©§¨¨©©§¨¥
lya ïéøèBt øîözilhå ,ïzLt ìLoal ihegïéøèBt ïzLt ìL ¤¤§¦§¤¦§¨§¤¦§¨§¦
azilh,øîö ìLmrhe ,xnv lya xhet ozyt s`y hytp ok m`e §¤¤¤

.'milicb'l 'mizyte xnv' zekinq `ed mdipy
,dcedi iax jiynneéèeçly zlkzå øîöly oal ihegíézLô ¥¤¤§¦§¦

ïéøèBtziviv iciíB÷î ìëa,micba ipin lka -ïéàøéLa eléôàå- §¦§¨¨©£¦§¦¨¦
ozepd ok lre ,dxezd on ziviva miaiig md s`y xnelk ,iyn icbaa
zevny oeik ,mi`lk meyn xaer epi` cgi mizyte xnv iheg mda

.mi`lk xeqi` z` dgec ziviv
:micba x`ya ziviv aeig oica weqrl zxaer `xnbdáøc àâéìôe§¦¨§©

ïîçð,ongp ax lr wleg ziviva oi`xiy aiignd dcedi ax -øîàc ©§¨§¨©
.úéöévä ïî ïéøeèt ïéàøéMä ,ïîçð áø©©§¨©¦¨¦§¦¦©¦¦

,ïîçð áøì àáø déáéúéà,`ziixaa epipyïéàøéMäieyrd lirn - ¥¦¥¨¨§©©§¨©¦¨¦
,iynd xwirnåCìkä,iynd zleqtn ieyrd lirn -ïé÷éøqäå- §©¨¨§©¨¦¦

,iynd zxerpn ieyrd lirn,úéöéöa ïéáéiç ïlekaxk `ly gkene ¨©¨¦§¦¦
dne ,mixeht oi`xiy dxezd on mlerl :`xnbd zvxzn .ongp

epiid miaiigy epipyy.ïðaøcî¦§©¨¨
:`xnbd dywnéëä éàwx ziviva oi`xiy zaiign `ziixady ¦¨¦

,opaxcnàôéñ àîéà,`tiqa xn`pd z` df it lr x`ae xen` - ¥¨¥¨
ïleëå,el` iyn ipin lke -ïäa ïéøèBt íézLôe øîözaeg ici §¨¤¤¦§¦§¦¨¤

m`e ,mizytn oal ihege xnvn zlkz ihegl dpeekd dxe`kl .ziviv
,okàúééøBàc àîìLa úøîà éàiyn icbay `yixa yxtz m` - ¦¨§©¦§¨¨§©§¨

,dxezd on ziviva miaiigíéàìk eäa eøzLéîc eðééärecn oaen - ©§§¦§§§¦§©¦
dgec ziviv zevn ixdy mizyte xnvn ziviv mda zzl xzen

,mi`lk xeqi`úøîà éà àlàn wx miaiig mdy `yixa,ïðaøcdyw ¤¨¦¨§©§©¨¨
íéàìk eäa éøzLéî éëéäxnv ly mi`lk mda zzl xzen cvik - ¥¦¦§§¦§¦§©¦

.ziviv zevn o`k oi` dxezd on ixd ,mizyte
axk opaxcn wx `ed ziviva iyn icba aeig mlerl :`xnbd daiyn

`ziixaa xn`py dne ,ongp,mda mixhet mizyte xnvyàîéà- ¥¨
,jk xen`øîö BàcalíézLt Bàxnv j` ,mda mixhet cal ¤¤¦§¦

.mi`lk meyn mda mixeq` ok` cgi mizyte
:`ziixaa df yexitl di`xàøazñî énð éëä`ziixaa yxtl ¨¦©¦¦§©§¨

,opaxcn wx miaiig iyn icbayéðz÷ca my,àôéñmd mizyte xnv §¨¨¥¥¨
j` ,oleka mixhetyïä,ziviv iheg mdn dyry mnvr iynd ipin - ¥

mpzp m`ïðéîaiyn cbaa epiidc,ïéøèBtmpzp m` j`ïðéîa àlL §¦¨§¦¤Ÿ§¦¨
,xnv cbaa oebk.ïéøèBt ïéà:`xnbd dgikenàîìLa úøîà éà ¥§¦¦¨§©¦§¨¨

ïðaøc,opaxcn wx ziviva miaiig iyn icbay xn`z m` -eðééä §©¨¨©§
ïðéîa eøèôéîcmihega ziviv zaeg ici mixhtp md recn oaen - §¦§§§¦¨

,mpinnàúééøBàc úøîà éà àlàiyn icbay xn`z m` j` - ¤¨¦¨§©§©§¨
ixd ,iyn ly ziviva mixhtp md cvik ,dxezd on ziviva miaiig

wx dxezd onøèôc àeä íézLôe øîö.ziviv zaeg ici ¤¤¦§¦§¨©
x`y aiigl dxeza xewnd x`azn jk ab`e ,ef di`x dgec `xnbd

,`xnbd dgec .ziviva micba ipinàéøéà àì àä íeMî éàef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨
dzegcl ozipe ,zgxken `id oi` di`xdéîø àáøc ,àáøãk¦§¨¨§¨¨¨¥

,[dywd-]áéúk(gl eh xacna)zviv lr Epzpe'ðkä,'ólky rnyne §¦§¨§©¦¦©¨¨
`idy zivivðk ïéîóoin oi`ye ,ea zxhet ,cbad ly ca eze`n - ¦¨¨

,ea xhet xg`áéúëecer(`i ak mixac)fphrW WAlz `l'øîö §¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤
íézLôernyne ,'KN dUrY milcB' eixg`ly weqta xn`pe ,'eCgi ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨

,xg` oinn `le mizyte xnvn `l` ziviv oi`y ef zekinqnàä̈
,ãöék,miweqtd aeyii `ed jk `l`ïéa ïéøèBt íézLôe øîö ¥©¤¤¦§¦§¦¥
ïðéîae ,mizyte xnv icbaa epiidcïðéîa àlL ïéáj` ,iyna oebk §¦¨¥¤Ÿ§¦¨

ïéðéî øàL,ziviv iheg mdn dyry,ïéøèBt ïðéîaxn`py edfe §¨¦¦§¦¨§¦
j` ,spk oin epiidc 'spkd'.ïéøèBt ïéà ïðéîa àlL`vnp `axl ¤Ÿ§¦¨¥§¦

yxtl gxkd oi` aey ok m`e ,dxezd on mpina mixhet mipin x`yy
ad z`.opaxcn wx ziviva miaiig oi`xiyy ongp axk `ziix

ziiyew zxfeg ,`ziixaa eyexitl ongp ax zii`x dzgcpy oeikn
zx`an ok lre ,ziviva miaiig oi`xiy s`y my x`eandn `ax

:ongp axk xaeqd `pz ep`vny `xnbdïîçð áøåicba wxy xne`d §©©§¨
xaeq ,dxezd on ziviva miaiig mizyte xnvéaø éác àðúãk¦§¨¨§¥©¦

'íéãâa' eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLédnka ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¤¤§§¨¦
zenewníúñ äøBzada xn`py ziviv zyxta oebk ,hxtl `la - ©¨§¨

(gl eh xacna),'mdicba itpM lr zviv mdl EUre'áeúkä Eì èøôe §¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤¨©§©¨
ïäî ãçàal `id dpeekdy,íézLôe øîömirbp z`neha epiidc §¤¨¥¤¤¤¦§¦
da xn`py(fn bi `xwie)myn epcnl ,'miYWR cbaA F` xnv cbaA'§¤¤¤¤§¤¤¦§¦
y a` oipaaìk óàl wx dpeekd cba mda xn`py zenewndøîö ©¨¤¤
,íézLôe,mizyt e` xnv icba `l` miaiig oi` ziviva mb ok m`e ¦§¦

.ongp ax xaeq ef `ziixake
:ef `ziixa lr zwlegd ,l`rnyi iax iac ztqep `ziixa `ian iia`
éác àpz Cãéàî à÷tî ,ìàòîLé éaø éác àpz éàäå ,ééaà øîà̈©©©¥§©¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨¥¦¨¨¨§¥

ìàòîLé éaøzwlege ,my epyy zxg` `ziixa zxaqn d`iven - ©¦¦§¨¥
,dilr,ìàòîLé éaø éác àðúcmicba irbp z`neha xn`p(my)ãâa' §¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¤

,`ziixad zwiicn ,'xnvéì ïéàmirbpa `nhpy cenllãâa àlà ¤¤¥¦¤¨¤¤
lyøîömiyak,úBaøì ïépîs`,íéáðøà øîöå ,íélîb øîö ¤¤¦©¦§©¤¤§©¦§¤¤©§¨¦

äöBðå[xnv-]ïépî ,ïéàøéMäå ïé÷éøqäå Cìkäå ,íéfò ìLel` s`y §¨¤¦¦§©¨¨§©¨¦¦§©¦¨¦¦©¦
,mirbpa mi`nhpøîBì ãeîìzxnv cbaA'BàAãâá,'miYWRzaizy ©§©§¤¤¤¤§¤¤¦§¦

zyxecd lirl `ziixady `vnpe ,micba ipin lk zeaxl d`a 'e`'
.ef `ziixa lr zwleg ,mirbpa mi`nhp mizyte xnv wxy df weqtn
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קמג oifge` mipya cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

ìãâéî àìéãâå.llk spr da xiiy `le ,licb dzid zivivd lk -àúìëú éàé àìå
.spr da oi`c meyn -íéðù ìéãârnyn - "jl dyrz licb" aizk ded i` ,xnelk -

.drax` rnyn "milicb" aizkc `zyd .mipyn zegt licb oi`c ,oiheg ipyäùò
ìéãâodn dyrie mltkiykle ,zilhd xega oiheg drax` miyiy ,oiheg drax`n -

.dpeny edi licbåëåúî åäéìúåôåeze` -

:xg` oeyl .oipnd on `di ea jxky heg

.dhnl spr lizt dpz - ekezn edilzete

ïúùô ìùá ïéøèåô øîö éèåçipy mze` -

oixhet - od xnv ly m` ,oal ly oiheg

ab lr s`e ,zlkzd mr ozyt ly oicqa

oeik .xnv ly iedc ,spk oin `zyd `kilc

edpip `xnr zlkzc ,od oiheg mipy zlkzc

`pngx azk zlkz `dc ,ozyt lya xhete

ozyt lya xhet inp xnvc oal - `icda

.oal meyníéúùôå øîö éèåçly oal -

.zlkz xnv lye ,mizytíå÷î ìëá ïéøèåô
ednc .mi`xiya elit`e ,cba ipin lka -

`ly mi`lk eede ,oixeht oi`xiy :`nizc

.oiaiigc ol rnyn `w ,devn mewnaïéàøéùä
.iyn ly lirn =êìëäåoiyery lirn =

miievny [zrlezd zia `ed] mibc oze`n

.l"ivelt* oixewy iepinaïé÷éøñlirn -

.iyn ly zxerpn ieyrïéøèåô íéúùôå øîö
ïäáipye xnv oiheg ipy oizrc `wlq `w -

.mizyt ly oal oihegïäjlk ,onvr -

ziviv dyr m`c ,oixhet opina - oiwixqe

.`vi epin `edy zilhaúøîà éà àìà
àúééøåàãîikid ,ziviva oi`xiy oiaiign -

jlkc ziviv eda dxht?`ziixe`cn `d

,oixhetc `ed mizyte xnvc ziviv

...ecgi mizyte xnv" :lirl opixn`ck

!"jl dyrz milicbïîçð áøå:lirl xn`c -

`ziixe`cn i`c ,oiaiigc `ed opaxcn oi`xiy

.epin eda xht `lìàòîùé éáø éáã àðúãë
xnv cba `l` ziviva oiaiign oi` :xne`c -

.mizyt cba e`íúñ äøåúá íéãâálr" -

."mdicba itpkêì èøôåmixac) mi`lka -

e` xnv cbaa" :(bi `xwie) mirbp iabe ,(ak

."mizyt cbaa'åë àðú êãéàî ÷éôî`dc -

.micbad lk daxn jci`äöåðå íéáðøà øîö
jx oi`y itl ,dvep ixw mifr ly xnv -

.xnv x`ykïéðî.mirbpa oi`nhny -

ãâá åà øîåì ãåîìúcba e` xnv cba" -

.(bi `xwie) "mizyt
ïéãñ
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åàoiheg ipy irac opirny "lizt"nc [` ,gl] lirl ziyixtc i`nl Ð lizt e` licb

zrny inp `dc :xnel yie !"lizt e` licb e`"l dil opiyxc `kdc ,`iyw ,zlkz

"ziviv"n liztc ,dyw edine ."lizt" aizk jci`ae "licb" aizk dyxt cgac oeik ,dpin

"ziviv" jixhvi`c :xnel yie !spr `l` ziviv oi` :(` ,an) onwl opiyxcc ,`wtp

,cextl jixv oziiyr xg`lc opireny`l

mdl eyre" :yixc ixtqae .onwl `zi`ck

cenlz ?milicb dlek dyri ip` rney Ð "ziviv

licb `dzy ick ?cvik `d ,"ziviv" xnel

`ziixa `de .licbd on zivive ,spkd on z`vei

yixcc ,axl inp dywe .dpg xa xa daxl `iyw

."ziviv"n dil yixc mzde ,"lizt"n `kd dil

àåääådiwgec i`n :dniz Ð `piipnl milicb

`nip ?`piipnl "milicb" xninl axc

yie !lizte licb ,ira ediieexz xnel `a `xwc

meyn dpg xa xa daxc mrhc ,yxtle wegcl

meyn ,herin xg` herin enk "milicb" yixcc

licb `kilc ab lr s`e ,miax oeyla aizkc

`pngx azkc "lizt" ,ok m` :`niz ike .llk

opilqt ded "lizt" `l i`c ,jixhvi` ?il dnl

axe ."lizt" :ol rnynw ,iccd icda licbe lizt

xa dax :dnize .milicb hrnl `le ,`piipnl xaq

?dil `pn `piipn dpg xa

åäéìúåôåhegy :qxhpewa yxit Ð ekezn

`diy :yxit xg` oeylae .oiipnd on jxk ly

on `veie dhnl lyleyn ,sprd epiidc ,liztd

onwl "ziviv"n ol `wtp `dc :dnize .licbd

eltky Ð xg` oipra izyxit oizipznae !(` ,an)

onwlc "srin edl siir" epiide ,dlizt oirk

.(my)

ïáì`lc ab lr s` :qxhpewa yxit Ð xht inp

izyxity dn itl okzi `le .`ed spkc `pin

`l` ."oal oin" exwi` zlkzn xa edlekc ,lirl

.edpip mi`lkc ab lr s` :`yexit ikd

àâéìôåxninl ivn ded Ð ongp axc

meyn `l` ,`ed opaxcnc

i` .xzei mdixac x`al mdl yi mi`xen`dy

.jenqa x`apy enk ,dil xazqn `l ,inpáøå
,dniz Ð l`rnyi iax iac `pzk xn`c ongp

xazqn `lc :xnel yie !opaxcn :ipy xity `d

,"`xazqn inp ikd" gkn `l` ikd xninl dil

`l ,inp i` .`pz `evnl jixv dil igc ike

`l i` "dpin"c `yxc` ibeltl dil xazqn

gken i`pz edleknc d`xpe .`pz dil gkyn

iac `pzc iziin `le ,spk oin "spkd" dil zi`c

xnv mdicbac xnel `l` l`rnyi iax

dil witn `l `nrh i`d e`l i`c ,mizyte

ewqt i"yxe mz epiaxe .spkd oin "spkd"n

.d`xza `edc meyn ,`axkóàxnv lk

ip`y `nlc ?biltc dil `pn :dniz Ð mizyte

cba opiwtn `l mzdc ,inc `lc :xnel yie !l`rnyi iax iac `pzl micba x`y "cba e`"n (` ,fk zay) "oiwilcn dna" wxt yixc inp ikdc .spk oin "spkd"c `xezii `ki`c `kd

m`e ,oipin x`y inp ied `yixa aizkc cba ok m` ,oipin x`ya dipin zyxc i` ,`kd la` .oipin x`y s` opiaxnc `l` ,`ed mizyte xnv `xwc cba mlerlc ,dizernynn `xwc

yexitle .zivivd on xacny ,spk oin "spkd" aizk dlre ,rnyn mdicba lk Ð "mdicba" xaqc meyn `l` ,icin `xeziin yixc `l `axc :xnel yi inp i` .`zernynn cba zwtn ok

.`axc dil zil l`rnyi iax iac `pz jigxk lr ,dføîà.mzd `ax dil igce ,`zlin `dl `zi` (` ,fk zay) "oiwilcn dna" wxt Ð l`rnyi iax iac `pz i`d iia`ãâáoi`

`zlinl dil opiyxc (` ,fk zay) "oiwilcn dna" wxtc ,eze .mirbp iab aizk ikdc ,"cbaa e`" :qexbl jixv ok m`c ,`cg :dywe .aizk mirbpa :qxhpewa yxit Ð xnv cba `l` il

`icda opz eze .ikd yexita rnyn mzdc ,eze !micba x`y daxn mirbp iab `d ?l`rnyi iax iac `pz jci`n `wtn `lc mzd dl uxznc `axl ,mirbpn opitli ikid ,eze .izixg`

n `l oipin x`yc`d ?mifr ly dvep iiez`l jixhvi` i`n` ,ok m`c :dnize .(`i `xwie) aizkc `ed mivxyac :yxtl jixv jkl ?l`rnyi iax iac `pzk `lc `nip ,mirbpa enhi

dvep dzrn `l` :jixte .ewyl `le "el ozz"n xey ly dfib hrnnc (` ,flw oileg) "fbd ziy`x" wxt gken oke .mifr ly dvepay wcd on cba `ki`c :xnel yie !`icda aizk wy

.drax` lr drax` ied wy oice ,micba x`ya yly lr yly `kdn iia`l daxnc `d `gip `zyde .ied wy llkn e`l `nl` !aiigil mifr ly

oicq

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

,àúìëz éàé àìå àîéìb éàé :áø øîà ,ìéãbéî àìéãâe§¦¨¦§¦£©©¨¥§¦¨§¨¨¥§¥§¨
à÷ éàîa .àúìëz éàéå àîéìb éàé :øîà àðç øa øa äaø©¨©©¨¨£©¨¥§¦¨§¨¥§¥§¨§©¨
áéúëe "ìéãb" áéúk :øáñ äðç øa øa äaø ?éâìtéî¦©§¦©¨©©¨¨¨©§¦§¦§¦
,ïðéòa ìéút íìBòì :øáñ áøå ;ìéút Bà ìéãb Bà ,"ìéút"§¦§¦§¦§©¨©§¨§¦¨¥©

"ìéãb" ,àúàc àeä àðééðîì "íéìéãb" àéääå¯,íéðL §©¦§¦¦§¦§¨¨§¨¨§¦§©¦
"íéìéãb"¯øîà .BëBzî eäéìúBôe ìéãb äNò ,äòaøà §¦¦©§¨¨£¥§¦§¥¦¨©

.ïzLt ìLa ïéøèBt øîö éèeç :éåìc déîMî ìàeîL§¥¦§¥§¥¦¥¤¤§¦§¤¦§¨
øîö ?øîö ìLa eøèôiL eäî ïzLt ìL :eäì àéòaéà¦©£¨§¤¦§¨©¤¦§§§¤¤¤¤¤

äøèt úìëúc ïåéëc ,øèôc àeä íézLô ìLa¯éîð ïáì §¤¦§¦§¨©§¥¨¦§¥¤¨§¨¨¨©¦
àì" :áéúëc ïåék ,àîìc Bà .àì øîöa íézLô ìáà ,øèẗ©£¨¦§¦§¤¤¨¦§¨¥¨¦§¦Ÿ

"Cì äNòz íéìãb åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú¯àì ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨¨
,òîL àz ?øîöa íézLô àðL àìå íézLôa øîö àðL§¨¤¤§¦§¦§¨§¨¦§¦§¤¤¨§©
ìLa ïéøèBt øîö éèeç :äãeäé áø øîà äáçø øîàc§¨©©£¨¨©©§¨¥¤¤§¦§¤
íézLôe øîö éèeç ;øîö ìLa ïéøèBt ïzLt ìLå ïzLt¦§¨§¤¦§¨§¦§¤¤¤¥¤¤¦§¦
,ïîçð áøc àâéìôe .ïéàøéLa eléôàå ,íB÷î ìëa ïéøèBt§¦§¨¨©£¦§¦¨¦§¦¨§©©§¨

.úéöévä ïî ïéøeèt ïéàøéMä :ïîçð áø øîàcdéáéúéà §¨©©©§¨©¦¨¦§¦¦©¦¦¥¦¥
ïé÷éøqäå ,Cìkäå ,ïéàøéMä :ïîçð áøì àáø¯ïéáéiç ïlek ¨¨§©©§¨©¦¨¦§©¨¨§©§¦¦¨©¨¦

!úéöéöa¯¯ .ïðaøcîøîö ,ïleëå :àôéñ àîéà ,éëä éà §¦¦¦§©¨©¦¨¦¥¨¥¨§¨¤¤
àúééøBàc àîìLa zøîà éà ;ïäa ïéøèBt íézLôe¯ ¦§¦§¦¨¤¦¨§©§¦§¨¨§©§¨

éëéä ,ïðaøc zøîà éà àlà ,íéàìk eäa eøzLéîc eðééä©§§¦§§§¦§©¦¤¨¦¨§©§§©¨©¥¦
?íéàìk eäa éøzLéî¯éëä .íézLt Bà øîö Bà :àîéà ¦§§¦§¦§©¦¥¨¤¤¦§¦¨¦

ïpéîa àlL ,ïéøèBt ïpéîa ïä :àôéñ éðú÷c ,àøazñî éîð©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨¥§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨
ïðaøc àîìLa zøîà éà ;ïéøèBt ïéà¯eøèôéîc eðééä ¥§¦¦¨§©§¦§¨¨§©¨©©§§¦§§

àeä íézLôe øîö ,àúééøBàc zøîà éà àlà ,ïpéîa§¦¨¤¨¦¨§©§§©§¨¤¤¦§¦
!øèôc¯,éîø àáøc .àáøãk ,àéøéà àì àä íeMî éà §¨©¦¦¨¨¦§¨¦§¨¨§¨¨¨¥

ðkä" :áéúk"ó¯ðk ïéîàä ,"íézLôe øîö" :áéúëe ,ó §¦©¨¨¦¨¨§¦¤¤¦§¦¨
;ïpéîa àlL ïéa ïpéîa ïéa ïéøèBt íézLôe øîö ?ãöék¥©¤¤¦§¦§¦¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨

ïpéîa ,ïéðéî øàL¯ïpéîa àlL ,ïéøèBt¯áøå .ïéøèBt ïéà §¨¦¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥§¦§©
:ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø éác àpúck ïîçð©§¨¦§©¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥
áeúkä Eì èøôe ,íúñ äøBza íéãâa eøîàðå ìéàBä¦§¤¤§§¨¦©¨§¨¨©§©¨

íézLôe øîö ïäî ãçàa¯øîà .íézLôe øîö ìk óà §¤¨¥¤¤¤¦§¦©Ÿ¤¤¦§¦£©
éác àpz Cãéàî à÷tî ìàòîLé éaø éác àpz éàäå :ééaà©©¥§©©¨§¥©¦¦§¨¥©§¨¥¦¨©¨§¥

"ãâa" :ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø¯íélîb øîö úBaøì ïépî ,øîö ãâa àlà éì ïéà ©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¤¥¦¤¨¤¤¤¤¦©¦§©¤¤§©¦
."ãâa Bà" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,ïéàøéMäå ïé÷éøqäå Cìkäå ,íéfò ìL äöBðå íéáðøà øîöå§¤¤©§¨¦§¨¤¦¦§©¨¨§©§¦¦§©¦¨¦¦©¦©§©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zegpn(oey`x meil)

ìéãbéî àìéãâe.spr `ll jexk licb zivivd lk dzide -,áø øîà §¦¨¦§¦¨©©
àúìëz éàé àìå àîéìb éàéj` ,zlkz dravy d`p ef zilh - ¨¥§¦¨§Ÿ¨¥§¥§¨

.`id dleqte ,spr da xi`yd `ly oeik d`p dpi` zivivdøa äaø©¨©
àúìëz éàéå àîéìb éàé ,øîà äpç øazivivd s`e d`p zilhd - ©©¨¨©¨¥§¦¨§¨¥§¥§¨

.spr xi`ydl daeg oi`y ,d`p
:mzwelgn z` `xnbd zx`anäpç øa øa äaø ,éâìôéî à÷ éàîa§©¨¦§§¦©¨©©©¨

áéúk ,øáñoeyl ziviva'ìéãb'(ai ak mixac),mikexk miheg epiidc , ¨©§¦§¦
áéúëecer(gl eh xacna)'ìéút'ok lre ,mikexk `l miheg ernyny §¦§¦

zeyrl lekiìéãb Bàcalaìéút Bà.calaìéút íìBòì ,øáñ áøå §¦§¦§©¨©§¨§¦
ïðéòa,licb mbe lizt mb ziviva gipdl daeg -'íéìéãb' àeääå ¨¦©§©§¦¦

,cal licba icy ernynyàúàc àeä àðééðîìz` epcnll `a - §¦§¨¨©£¨
y ,zivivd iheg oipn'ìéãb'rnyníéðLcgi mikexkd miheg ipy - §¦§©¦
xn`py oeike ,licbl'íéìéãb'jixvy `vnp ,miax oeylaäòaøà §¦¦©§¨¨

cer xn`py oeike .miheg(my),ziviv zevn `id jky epcnl ,'lizR'§¦
äNòmihegd zrax`n,ìéãbjk ici lre cbad spka mqipkd xnelk £¥§¦

,eicgi mze` jexke ,miheg iy`x dpeny ea eidiBëBzî eäéìúBôe- §¥¦
.jexk `l lizt licbd seqa gpd

lirl(.gl)ozyt ly `id dxezd da dxaicy zilh mzqy epcnl
dpc `xnbd .oal iheg da zzl jixvy epcnl 'spk oin' zyxcne ,oal
:cbad oinn oald iheg eidiy jixv mizyt e` xnv ly zilha m`d

,éåìc déîMî ìàeîL øîàipyéèeçn oala ïéøèBt øîözilhìL ¨©§¥¦§¥§¥¦¥¤¤§¦§¤
ïzLtr cgiihega ep`vny oeik ,spkd oinn mpi`y s`e ,zlkzd m ¦§¨

.dxeza xn`pk ,ozyta mixhete xnv miieyry zlkzd
,eäì àéòaéàoal ihega eøèôiL eäî ïzLt ìLzilh,øîö ìL ¦©§¨§¤¦§¨©¤¦§§§¤¤¤

ly oal `weec m`da øîözilhïåéëc ,øèôc àeä íézLt ìL ¤¤§¤¦§¦§¨©§¥¨
úìëúcxnv `idyäøèt,ozyt zilhaïáìxnv lyøèt énð ¦§¥¤¨§¨¨¨©¦¨©

,lirl x`eankìáàihega íézLtzilhàì øîöoeik mixhet £¨¦§¦§¤¤Ÿ
,spk oin mpi`yàîìc Bàzxhet zlkzy meyn llk mrhd oi` ¦§¨

`l` ,ozytaáéúëc ïåék(`i ak mixac)øîö æðèòL Laìú àì' ¥¨¦§¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤
,'åcçé íézLôeeixg`ly weqta xn`pe,'Cl äNòz íéìéãb' ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨

ok m` ,mizyte xnvn milicb zeyrl yiy rnyn ef zekinqneàìŸ
àðLihega øîözilhàðL àìå ,íézLtihega íézLtzilh §¨¤¤§¦§¦§Ÿ§¨¦§¦§
,øîö.ziviv zaeg ici mda mi`vei ¤¤

:`xnbd zhyetéèeç ,äãeäé áø øîà äaçø øîàc ,òîL àzoal ¨§©§¨©©§¨¨©©§¨¥
lya ïéøèBt øîözilhå ,ïzLt ìLoal ihegïéøèBt ïzLt ìL ¤¤§¦§¤¦§¨§¤¦§¨§¦
azilh,øîö ìLmrhe ,xnv lya xhet ozyt s`y hytp ok m`e §¤¤¤

.'milicb'l 'mizyte xnv' zekinq `ed mdipy
,dcedi iax jiynneéèeçly zlkzå øîöly oal ihegíézLô ¥¤¤§¦§¦

ïéøèBtziviv iciíB÷î ìëa,micba ipin lka -ïéàøéLa eléôàå- §¦§¨¨©£¦§¦¨¦
ozepd ok lre ,dxezd on ziviva miaiig md s`y xnelk ,iyn icbaa
zevny oeik ,mi`lk meyn xaer epi` cgi mizyte xnv iheg mda

.mi`lk xeqi` z` dgec ziviv
:micba x`ya ziviv aeig oica weqrl zxaer `xnbdáøc àâéìôe§¦¨§©

ïîçð,ongp ax lr wleg ziviva oi`xiy aiignd dcedi ax -øîàc ©§¨§¨©
.úéöévä ïî ïéøeèt ïéàøéMä ,ïîçð áø©©§¨©¦¨¦§¦¦©¦¦

,ïîçð áøì àáø déáéúéà,`ziixaa epipyïéàøéMäieyrd lirn - ¥¦¥¨¨§©©§¨©¦¨¦
,iynd xwirnåCìkä,iynd zleqtn ieyrd lirn -ïé÷éøqäå- §©¨¨§©¨¦¦

,iynd zxerpn ieyrd lirn,úéöéöa ïéáéiç ïlekaxk `ly gkene ¨©¨¦§¦¦
dne ,mixeht oi`xiy dxezd on mlerl :`xnbd zvxzn .ongp

epiid miaiigy epipyy.ïðaøcî¦§©¨¨
:`xnbd dywnéëä éàwx ziviva oi`xiy zaiign `ziixady ¦¨¦

,opaxcnàôéñ àîéà,`tiqa xn`pd z` df it lr x`ae xen` - ¥¨¥¨
ïleëå,el` iyn ipin lke -ïäa ïéøèBt íézLôe øîözaeg ici §¨¤¤¦§¦§¦¨¤

m`e ,mizytn oal ihege xnvn zlkz ihegl dpeekd dxe`kl .ziviv
,okàúééøBàc àîìLa úøîà éàiyn icbay `yixa yxtz m` - ¦¨§©¦§¨¨§©§¨

,dxezd on ziviva miaiigíéàìk eäa eøzLéîc eðééärecn oaen - ©§§¦§§§¦§©¦
dgec ziviv zevn ixdy mizyte xnvn ziviv mda zzl xzen

,mi`lk xeqi`úøîà éà àlàn wx miaiig mdy `yixa,ïðaøcdyw ¤¨¦¨§©§©¨¨
íéàìk eäa éøzLéî éëéäxnv ly mi`lk mda zzl xzen cvik - ¥¦¦§§¦§¦§©¦

.ziviv zevn o`k oi` dxezd on ixd ,mizyte
axk opaxcn wx `ed ziviva iyn icba aeig mlerl :`xnbd daiyn

`ziixaa xn`py dne ,ongp,mda mixhet mizyte xnvyàîéà- ¥¨
,jk xen`øîö BàcalíézLt Bàxnv j` ,mda mixhet cal ¤¤¦§¦

.mi`lk meyn mda mixeq` ok` cgi mizyte
:`ziixaa df yexitl di`xàøazñî énð éëä`ziixaa yxtl ¨¦©¦¦§©§¨

,opaxcn wx miaiig iyn icbayéðz÷ca my,àôéñmd mizyte xnv §¨¨¥¥¨
j` ,oleka mixhetyïä,ziviv iheg mdn dyry mnvr iynd ipin - ¥

mpzp m`ïðéîaiyn cbaa epiidc,ïéøèBtmpzp m` j`ïðéîa àlL §¦¨§¦¤Ÿ§¦¨
,xnv cbaa oebk.ïéøèBt ïéà:`xnbd dgikenàîìLa úøîà éà ¥§¦¦¨§©¦§¨¨

ïðaøc,opaxcn wx ziviva miaiig iyn icbay xn`z m` -eðééä §©¨¨©§
ïðéîa eøèôéîcmihega ziviv zaeg ici mixhtp md recn oaen - §¦§§§¦¨

,mpinnàúééøBàc úøîà éà àlàiyn icbay xn`z m` j` - ¤¨¦¨§©§©§¨
ixd ,iyn ly ziviva mixhtp md cvik ,dxezd on ziviva miaiig

wx dxezd onøèôc àeä íézLôe øîö.ziviv zaeg ici ¤¤¦§¦§¨©
x`y aiigl dxeza xewnd x`azn jk ab`e ,ef di`x dgec `xnbd

,`xnbd dgec .ziviva micba ipinàéøéà àì àä íeMî éàef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨
dzegcl ozipe ,zgxken `id oi` di`xdéîø àáøc ,àáøãk¦§¨¨§¨¨¨¥

,[dywd-]áéúk(gl eh xacna)zviv lr Epzpe'ðkä,'ólky rnyne §¦§¨§©¦¦©¨¨
`idy zivivðk ïéîóoin oi`ye ,ea zxhet ,cbad ly ca eze`n - ¦¨¨

,ea xhet xg`áéúëecer(`i ak mixac)fphrW WAlz `l'øîö §¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤
íézLôernyne ,'KN dUrY milcB' eixg`ly weqta xn`pe ,'eCgi ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨

,xg` oinn `le mizyte xnvn `l` ziviv oi`y ef zekinqnàä̈
,ãöék,miweqtd aeyii `ed jk `l`ïéa ïéøèBt íézLôe øîö ¥©¤¤¦§¦§¦¥
ïðéîae ,mizyte xnv icbaa epiidcïðéîa àlL ïéáj` ,iyna oebk §¦¨¥¤Ÿ§¦¨

ïéðéî øàL,ziviv iheg mdn dyry,ïéøèBt ïðéîaxn`py edfe §¨¦¦§¦¨§¦
j` ,spk oin epiidc 'spkd'.ïéøèBt ïéà ïðéîa àlL`vnp `axl ¤Ÿ§¦¨¥§¦

yxtl gxkd oi` aey ok m`e ,dxezd on mpina mixhet mipin x`yy
ad z`.opaxcn wx ziviva miaiig oi`xiyy ongp axk `ziix

ziiyew zxfeg ,`ziixaa eyexitl ongp ax zii`x dzgcpy oeikn
zx`an ok lre ,ziviva miaiig oi`xiy s`y my x`eandn `ax

:ongp axk xaeqd `pz ep`vny `xnbdïîçð áøåicba wxy xne`d §©©§¨
xaeq ,dxezd on ziviva miaiig mizyte xnvéaø éác àðúãk¦§¨¨§¥©¦

'íéãâa' eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLédnka ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¤¤§§¨¦
zenewníúñ äøBzada xn`py ziviv zyxta oebk ,hxtl `la - ©¨§¨

(gl eh xacna),'mdicba itpM lr zviv mdl EUre'áeúkä Eì èøôe §¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤¨©§©¨
ïäî ãçàal `id dpeekdy,íézLôe øîömirbp z`neha epiidc §¤¨¥¤¤¤¦§¦
da xn`py(fn bi `xwie)myn epcnl ,'miYWR cbaA F` xnv cbaA'§¤¤¤¤§¤¤¦§¦
y a` oipaaìk óàl wx dpeekd cba mda xn`py zenewndøîö ©¨¤¤
,íézLôe,mizyt e` xnv icba `l` miaiig oi` ziviva mb ok m`e ¦§¦

.ongp ax xaeq ef `ziixake
:ef `ziixa lr zwlegd ,l`rnyi iax iac ztqep `ziixa `ian iia`
éác àpz Cãéàî à÷tî ,ìàòîLé éaø éác àpz éàäå ,ééaà øîà̈©©©¥§©¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨¥¦¨¨¨§¥

ìàòîLé éaøzwlege ,my epyy zxg` `ziixa zxaqn d`iven - ©¦¦§¨¥
,dilr,ìàòîLé éaø éác àðúcmicba irbp z`neha xn`p(my)ãâa' §¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¤

,`ziixad zwiicn ,'xnvéì ïéàmirbpa `nhpy cenllãâa àlà ¤¤¥¦¤¨¤¤
lyøîömiyak,úBaøì ïépîs`,íéáðøà øîöå ,íélîb øîö ¤¤¦©¦§©¤¤§©¦§¤¤©§¨¦

äöBðå[xnv-]ïépî ,ïéàøéMäå ïé÷éøqäå Cìkäå ,íéfò ìLel` s`y §¨¤¦¦§©¨¨§©¨¦¦§©¦¨¦¦©¦
,mirbpa mi`nhpøîBì ãeîìzxnv cbaA'BàAãâá,'miYWRzaizy ©§©§¤¤¤¤§¤¤¦§¦

zyxecd lirl `ziixady `vnpe ,micba ipin lk zeaxl d`a 'e`'
.ef `ziixa lr zwleg ,mirbpa mi`nhp mizyte xnv wxy df weqtn
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zegpn(ipy meil)

ïéãñ ,ïðaø eðzaiig `ed m`d minkg ea ewlgp ozyt ly.úéöéöa ¨©¨¨¨¦§¦¦
ïéøèBt éànL úéa,xnv iheg md ziviv ly zlkzd ihegy itl ¥©©§¦

.['fphry'] mi`lk xeqi` meyn ozyt oicqa mlihdl xeq`eúéáe¥
ïéáéiçî ìlämi`lk xeqi` xn`p `l mzrcl ik ,ziviva oicqd z` ¦¥§©§¦

xn`py ,ziviv zevna(`i ak mixac)miYWtE xnv fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦
weqtd el jnqpe ,'eCgi(ai ak my)zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' ©§¨§¦¦©£¤¨©©§©©§

dxq` `l ziviv zevnay ,cenll yi miaezkd zekinqne ,'LzEqM§§
ly dyrz `l dgec ziviv ly dyr zevny ,mi`lk xeqi` dxezd

.ef dyxc lr miwleg i`ny ziae .mi`lk.ìlä úéa éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥¥¦¥
úìëz ìéènä ìk àìäå ,÷Bãö éaø ïa øæòéìà éaø øîàepicqa ¨©©¦¡¦¤¤¤©¦¨©£Ÿ¨©¥¦§¥¤

ïéäéîúnä ïî àlà Bðéà íéìLeøéamidnz eze` mi`exdy - ¦¨©¦¥¤¨¦©©§¦¦
`lye lld ziak dkld oi`y ixd .'yeal `ed mi`lk' mixne`e

.lld ziak dkld wqetd `nw `pzk
,éaø øîàe lld ziak dkld mewn lka ixdänì ïk íàzn`a ¨©©¦¦¥¨¨
äeøñàs` ,iax aiyd .xaca xeqi` oi` lld zial `lde milyexia £¨¨

,oicqa ziviv lihdl `ly milyexia exfb ,lld ziak dkldy it lr
,dxifbd mrheïéàL éôìmlerd iyp`ïéàé÷axeqi` oi`y df oica §¦¤¥§¦¦

m`e ,micba x`y oick zivivd oicy mixaeq mde ,ziviva mi`lk
izdl e`eai ,ozyt oicqa xnv ly ziviv milihny e`xixeqi` x

`xnbd dpc oldle ,`ziixad ixac o`k cr .micbad lka mi`lk
.ef `ziixaa

,àáøì àpç áø øa àáø déì øîàmze`l minkg eyyg recn ¨©¥¨¨©©¦¨§¨¨
,ziviva mi`lk xzida mi`iwa mpi`yåmrd z` cnll xyt` ixd §

c ici lr ziviva mi`lk dxez dxq` `lyeîøìäøNò éa- ¦§¥£¨¨
xnv ly ziviv elihi miny i`xie mipebdk mirecid miyp` dxyry

,ozyt cbaaì e÷tðåà÷eL,weyd l` cba eze` mr e`vie -åici lr §¦§§¨¥§
okàúléîì àîñøôî.ziviva mi`lk xeqi` oi`y xacd mqxtzi - §©§§¨§¦§¨

:`xnbd zvxznxeqi` dxizd dxezdy mi`iwa miyp`d oi`y oeik
,ziviva mi`lkïåléò eäîúîc ïkL ìklr c`n ednziy i`ce - ¨¤¥§©§§¦¨¨

jkn ecnli `l j` .mi`lk ziviv miyaeld miny i`xi miyp` mze`
.ziviva mi`lk dxez dxizdy

:zeywdl `xnbd dtiqenà÷øéôa àLøãéìåminkgd eyxci - §¦§§¨§¦§¨
xeqi` dxizd dxezdy mrd z` ecnlie zereawd mdizeyxca

.ziviva mi`lk
mpi`y mze` iptn xeqi`d mrh oi`y ,`xnbd da zxfeg okle
exq` jkitl `l` ,ziviva mi`lk xeqi` dxizd dxezdy mircei

oicqa zlkz lihdl milyexiaíeMî äøéæbiheg mewna `ny §¥¨¦
iheg lihi zlkzrava mireavd xnv'ïìéà àì÷'dnecd ¨¨¦¨

df `vnp ,zlkz zevn zniiwzn `l el` mihegay oeike ,zlkzl

.xeqi`d z` dgczy devn o`k oi` ixdy ,mi`lk xeqi` lr xaer
:`xnbd zl`ey,'oli` `lw'a mireavd miheg lihi m` jka dnàìå§Ÿ
ïáì àlà àäézlkz zevn el` mihega zniiwzn `ly mpn` od - §¥¤¨¨¨

,[oal ihegl mixyk miravd lky] oal iheg zevn mda zniiwzn j`
.mi`lk xeqi` dgcze ziviv ly oal iheg zevn `az ,jky oeike

:`xnbd zvxznøLôàc ïåékoal iheg oicqa lihdlïðéîaoina - ¥¨§¤§¨§¦¨
xnv iheg lihn m` ,ozytd oicqa ozyt ly oal iheg xnelk .cbad

àìdgec devnd oi`y .mi`lk ly dyrz `l dgec devnd oi` - Ÿ
lr xearl `la devnd z` miiwl xyt` i` ok m` `l` xeqi`d z`
oi` ,xeqi`d lr xearl `la devnd miiwl xyt` m` la` ,xeqi`d

.xeqi`d z` dgec devndLé÷ì Léøãkixacn epcnl df llke - ¦§¥¨¦
yiwl yixàìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ

íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòú`la dyrd z` miiwl - ©£¤¦©¨¨§©¥¤§¥¤
,dyrz `ld lr xearlåàì íàå ,áèeîmiiwl zexyt` oi` m` - ¨§¦¨

if` ,dyrz `ld lr xearl `la dyrd z`úà äçãéå äNò àBáé̈£¥§¦§¤¤
.äNòú àìxyt` i` ok m` `l` dyrz `l dgec dyr oi`y ixd - Ÿ©£¤

miiwl xyt` m` j` ,dyrz `ld z` mbe dyrd z` mb miiwl
iheg lihdl `le ozyt cbaa ozyt ly oal iheg lihdl oebk ,mdipy

dyrz `ld z` dgec dyrd oi` ,xnv.
'oli` `lw'a mireav mihegd `ny df yyg iptn ike :`xnbd zl`ey

,zivivn oicqd z` minkg exhtäe÷cáéìåminkg epwzi `l recn - §¦§§¨
zlkza mireav mdy wecai ok m` `l` zlkz iheg mc` dpwi `ly

.'oli` `lw'a `le
mrh oi`y ,zyxtne `xnbd da zxfeg jkitle :da zxfeg `xnbd

'oli` `lw' iheg lihiy yygd meyn xeqi`díeMî äøéæb àlà¤¨§¥¨¦
'äîéòè'z` oegal oeiqpl eravpy zlkz iheg dpwi `ny .oeiqp - §¦¨

myl eravp `ly iptn zivivl mileqt el` mihege ,ravd aih
devn o`k oi`y mi`lk xeqi` lr xeari el` miheg lihi m`e .devn
llk lihdl `ly minkg epwz df yyg zngne ,xeqi`d z` dgecd

.ozyt ly oicqa zlkz
:`xnbd zl`eyé÷ñécà dázëéìåeglyie zexb` eazki `l recn - §¦§§¨©¦§¥

zivivl leqt oeiqpl ravpy xnvy eazki mdae ,zlkzd ixken l`
yi ,ef dkld erci miraevdy xg`ne ,devn jxevl exknl oi`e

.ziviv zevnl el` miheg exkni `ly mdilr jenql
ike :`xnbd zvxznCBîñéìå íe÷éì é÷ñécàmileki ep` m`d - ©¦§¥¥§¦§

oi` ixd .zlkzd iraev l` miglypd dkld iwqt zexb` lr jenql
nd ipira miaeyg zexb` mze`z` miniiwn mpi`e mze` milaw

.mda aezkd
:uexizd z` dgec `xnbdàzLä àáø øîà̈©¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zegpn(iriax meil)

xne` ax ixde ,zivivd ziiyr lr dkxa jixv oi` recn ,`cqg ax
devna dkxa yiy `ed llkde ,ziviv ziiyrl leqt miakek caery

.da leqt miakek caery
:`xnbd zxne`ziiyr oicdéì òéiñî äkeñ,sqei ax xn`y llkl ¨§©©¥

d ziiyr oic la`déúáeéz éåä ïéléôzy .df llkl `kxit `ed -éøä §¦¦¨¥§§¥£¥
,äkeñäøéLëcdziiyréãáBò úkeñ ,àéðúc ,íéáëBk ãáBòa ¨¦§¥¨§¥¨¦§©§¨©§¥

,íéáëBëokeíéLð úkeñzenia da xecl ick miyp e` miieb eyry - ¨¦©¨¦
oke ,dngdäîäa úkeñoke ,zenda jxevl de`yry -úkeñ ©§¥¨©

íéiúekoke ,dngd zenia da xecl ick ,mizek de`yry -äkeñ ¦¦¨
íB÷î ìkîdilra `l` dreaw dpi`y el`n dzegtd dkeq elit` - ¦¨¨

,miklede micpäúëìéäk úëkeñî àäzL ãáìáe ,äøéLk- §¥¨¦§©¤§¥§¤¤§¦§¨¨
zeyrl xyk ieby `ziixaa x`ean `vnp .dkeq lvl de`yry

,dkeqez`f lkaìàøNéadkeq dyerdéøö ïéàCøáì Clr §¦§¨¥¥¨¦§¨¥
,dziiyrøîBà Bîöòì äkeñ äNBòä ,àéðúcdziiyr zryaCeøa §©§¨¨¤¨§©§¥¨

,äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
da áLéì àazekeqd bgaCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa ,øîBà ¨¥¥¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤

eléàå ,äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà íìBòäzkxa ¨¨£¤¦§¨¦§¨§¦¨¥¥©¨§¦
,Cøáî àì äkeñ úBNòìdevny ,el` zeziixan x`ean `vnp ©£¨Ÿ§¨¥

enke dilr jxan epi` l`xyid ,dkeq enk dziiyra xyk iebdy
.`cqg ax ziiyew zpaene ,sqei ax xn`y llkd

déúáeéz ïéléôz,`cqg ax ixacl `kxit `ed oilitzd ziiyr oic - §¦¦§§¥
íéáëBk ãáBòa úBìeñôc ïéléôz éøäåmiakek caer o`yr m` - ©£¥§¦¦¦§§¥¨¦

,zeleqtàáøc déøa àððéç áø éðúc§¨¥©¦§¨§¥§¨¨
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א

oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtzereay

ïéãñ.ozyt -ïéøèåô éàîù úéáixyinl oikenq opiyxc `lc ,zivivd on -

meyn - oixizne oixqe` oeyl hwp `le aeige xeht oeyl hwpc i`d .ziviva mi`lk

oeike ,`ilz `da inp xzide xeqi`e .dyael epi` elit`e ,cbal `ed daeg zivivc

meyn mdilr xaere ,devn mewna `ly mi`lk edl ied - xeht i`ny zialc

- ziviva dil iaiignc lld ziale .mi`lk

o`k oi`e ,oikenq (` ,c zenai) opiyxcc

ly zilhae .oyaell xzene ,mi`lk meyn

oal da zeyrl xeq` i`ny zial ,inp xnv

oald `l` ,xnv ly zlkze ozyt ly

i`de .xzen lld ziale ,xnv ly zlkzde

dil `wiqtc meyn - oicqa ediizbelt hwpc

xwiry ,mi`lk `la ziviv ea oi`c ,dizlin

zlkze ,dia `aizk zlkz ziviv zevn

.`ed `xnrïéäéîúîä ïî àìà åðéà-

`ed mi`lk :xne`y ,oi`exd lk z` dnzn

.xfril` iax bilt lld ziac` !yealøîà
ïë íà éáødnl ,lld ziak dkldc -

milyexia dexq`ïéàé÷á ïéàù éôì ?-

ez`e ,xzen ziviva mi`lkc oikenq yexcl

oeik :`iyw i`e .mewn lka mi`lk ixyinl

xewrl opax evn ikid ,aiig `ziixe`cnc

meyn zivivn dixhtinle dxezd on xac

dxifb?wxta zenaia `paize` `d (`id)

zevn dyrz `le ay :oic zia jl exn`y xac lkc opipyne ,(a ,v) "dax dy`d"

`linnc ,dxezd on xac xwer df oi` - mdixacl mrh e`xe ,dxezay ef dyr

,bilt i`ny ziac` xfril` iax :xg` oeyl .micia dl xwr edi` `le xwrin

dniz - 'ek lihnd `lde .mi`lk ded ziviv inx i`c `nl` ,xeht oicq ixn`c

dexq` dn iptn ,`xeqi` `kilc ok m` :iax xn` !`kil `xeqi` la` ,`ki`c `ed

i`ny zia?mi`lk ixyinl iz`e ,xzen ziviva mi`lkc oi`iwa mc` ipa oi`y itl

.devn mewna `lyäéúìéîì äîñøôðå.xzen ziviva mi`lkc -ïëù ìë
ïååìò éäîúîã!mi`lk miyael el`k mipebd miyp` :ixn`c -àì÷ íåùî äøéæâ

ïìéàxnv inxinl iz` - oicqa zlkz ly zixy i`e ,zlkzl dnecy `id rav -

inx i` ol ztki` i`n :jixtwe .devn mewna `ly mi`lk iede ,oli` `lwa reav

oli` `lw?oxn`d ,oal xnv xnelk ,`nlra oal `l` oli` `lw i`d `di `l

(i`) oal mylc oeik ,epina xyt`c oeik :ipyne !oal lihn - zlkz el oi` :lirl

.oicqa xnvc oal opinx `l ,ozyt iheg zzl xyti`ùé÷ì ùéøãëixd ,xnelk -

xyt`e li`ed ,ziviva mi`lk iedc meyn ,ziviv meyl olihdl ivn `l xenb oal

,opinx - `ed xnv zlkz lkc ,epina xyt` i`c xnvc zlkz la` .epina olihdl

.oli` `lwc dxifb meyn e`l i`ïäéðù úà íéé÷ì.oicqa ozytc oal oebk -

.mi`lkc e`l dgcie ,zivivc dyr miiwnäé÷ãáéìåoda oiraevy zexeid lkl -

!oli` `lw eedil `lc ,zlkz ixken oze` e` ,ziviväîéòè íåùî äøéæâi` -

opixn`e ,zexeid lka oeiqpd jetyl iz` - zexeid wecal mipewd lkl opikxvn

.dxeid lkl dlqt - dxeia oeiqpd my m` :oizrnya (a ,an zegpn) onwläîéòè
.oeiqp =é÷ñéãà äéáúëéìå,dnirh zekld dlebl eglyie zxbi` eazki -

!dtilwd jeza oeiqpd ravie ,dxeia dvia ztilw `ln lehil :dinwl yxtnck

êåîñéìå íå÷éì é÷ñéãàåixare ,zexb` jpd iypi`l edl `aiyg `lc ,xnelk -

ok m` `l` zlkz mc` gwi `ly opax owzip - diwcaile :xg` oeyl .ediilr

:opiqxb ikd !`zlilaye `lib `iany ,(my) onwlck diwcailc xyt` `dc ,dwca

äîéòè íåùî àìàz` ea zeqpl ravpy oeiqp ly zlkzl exkniy minrt -

,dwicaa mwinl `kil `zlin `d`e .dleqt - dnrh :(my) onwl opixn`e ,dxeid

.devn mewna `ly mi`lk dil dedeà÷ñéãà (àä) äéáúëéðåoze`a gelyl -

oiraevd ediy xg`ne .dleqt dnirhdy oircei eed :zlkz oda oiraevy zenewnd

oiraevy itl ,`wxta diyxcil xninl `kil `kde !odilr jenqp xaca oircei

.miwegx zenewna mbe ,eply dyxc oirney oi`y mixtkae oikxka daxd zlkz
õîç
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ïéãñllk ixzyi` `le ,oikenq opiyxc `lc :qxhpewa yxit Ð oixhet i`ny zia ziviva

e xeht oeyl hwpc `de .ziviva mi`lkmeyn Ð xzide xeqi` oeyl xzei okzie ,aeig

`ly xnv ly zilha inp oicd `ede .`ilz `da inp xzide xeqi`e zilh zaeg xaqwc

,mi`lk `la ea xyt` i`e ozytn oicq lkc ,hwp `wiqtc `zline ,ozyt iheg ea exhti

.`ed `xnr zlkze ,zlkz ziviv zevn xwiry

mi`lk zivivc qxhpewd yexit jezn rnyn

epiax [azk] oke ,daeyza yxit oke ,opixq`c `ed

yixa opixn` `dc ,dywe .dcedi iaxa wgvi

oikenq yixc `lc o`n elit` :(` ,c) zenai

`ki`c :xnel yie !yixc dxez dpyna ,`nlra

dyrc "ey`x"n witnc (` ,gp) xifpa `pz cg

ziae ,`axckl "mizyte xnv"e ,dyrz `l dgec

iaxk edl `xiaqe ,`pz `eddk edl `xiaq i`ny

e` gkenc `kid `l` oikenq yixc `lc dcedi

`l Ð dyrz `l dgec dyrc ab lr s`e .dpten

,mdipy miiwl xyt` `dc ,mi`lk ziviv ixy

,inp i` .xnva `l` `di `l zlkz zevn xwire

`l` opirci `l [` ,hl] lirlc ,xyw opirny`l

okzi `l edine .ziviva mi`lk ixzyi`cn

xyw iab dlrnl [iz]yxity dn itl xninl

epiax yxit xifpc `pz `edd` mb edin .oeilrd

witn ivn `l "ey`x"nc ,"milicb"` jinqc mz

wiqt mxnr ax xcqac eze .zenaia `zi`ck

.izkec lka gkenck ,lld ziak ol miw qxhpewd yexitlc `hiyt op`e ,`da i`ny ziak

,dxifb meyne yxtncke ,jenqac i`pzk `l` dkld oi`c xnel jixv qxhpewd yexitle

ziviv epiid Ð dipicql `xif iax `xyc `d :wegcl jixve .`nlr ilekl ixy epinn zivive

dilr `dz dn ziviv `hiiwa `picq :`pihw axl xn`c (` ,`n zegpn) inp `k`lne .zlkz

i` `ed i`xen`c `zbeltc ,qxhpewd yexitl dyw eze .citwn `w xgaend on zivivn Ð

opikxancn `xab zaeg (an sc my) ol `niiwc ,cere .zilh zaeg e` `xab zaeg ziviv

:mz epiax yxit jkl !ied zilh zaegc lld zial rnyp i`ny ziacne ,"shrzdl"

yxtnc inrh ipd meyn `l` ixht `le ,iaiign iaeig inp i`ny zia `ziixe`cnc

oeyl xity jiiy jklde ,zlkz carinl iz` `nlc ,dil ixht inp epinn elit`e .oizrnya

xn`c iaxk dl ixaqc ,ixht opina s` i`ny ziac ,qxhpewd yexitl xnel yi cere ."xeht"

:dniz edine .`weec oicq hwpc `d `gip `zyde .oald zakrn zlkzd :(` ,gl zegpn)

!dyrz `ll dyr igcp ,xyti` `lc oeik `zydc

øîài`wc ,yxity ipy oeyle .zepeyl ipy yxit qxhpewa Ð wecv iaxa xfril` iax

m` Ð i`ny zia` i`w inp iaxe .dinz wx ea oi` "`lde" Ð ixhtc i`ny zia`

meyn i`ny ziac `nrhc ,dlrnly mz epiax yexitk edfe ?i`ny zia dexq` dnl ok

:yxtl leki dide .i`ny zia` ewipc okzi `l dlrnly qxhpewd yexitl la` .`id dxifb

yxit cere .i`ny ziak dil miw `le ,xn`w diytpc `nrhe ?mlerd exq` dnl ok m`

:iax xn`e !eilr ednzi milyexi ipa `lde :dil iaiignc ,xcdn lld zia` xfril` iaxc

?oidinzn dnle ,ol `niiw `l i`ny ziak `hiytc ?dexq` dnl ok m`äëìäåixack

drwy ike ,xehte dia iqkin meia xnv ly ziviv `ki` i` :oiqxeb mixtq yi Ð lld zia

.onwl yxt`y enk ,mz epiax ewgne .aiig dil yialn i` dngàìs` Ð oal `l` `di

edin ,oald z` zakrn zlkzd (` ,gl zegpn) dil `xiaqc ,iniiw iaxc `ail`c ab lr

.ziyixtck milyexi ipa` xcdn `l` ,xn`w diytpc `nrh e`l iaxïåéëopina xyt`c

ebinc ,zlkz icda epiid Ð xnv lya oixhet ozyt ihegc `pwiqnc (a ,hl) lirl Ð

ith dil `hiytc i`de .epina xyt`c ab lr s`e ,xht inp oal Ð ozyt lya xht zlkzc

`ziixe`cn ,inp i` .mi`lk `ki` ikd e`lac meyn epiid ,ozyt lya oixhet xnv ihegc

,ixy `ziixe`cn la` .mdipy miiwl xyt`c oeikc ,xefbc `ed opaxe ,diixy (`pngxc)

epiid Ð xhetc lirl opiwqnc `de .digc meyn e`le ,ziviv lv` xzed ynn mi`lkc

.ikd `niiw `l `pwqn ,inp i` .`ziixe`cn

äé÷ãáéìå,miraevd zexei lk wecail :cg` oeyl .zepeyl izy qxhpewa yxit Ð

`ny :xninl ivn ded inp ikde .enyl `ly iedc ,dnirh meyn :ipyne

`zlib iziinc ,onwl `zi`ck Ð diwcaile :xwire xg` oeyl .dilek car enyl `ly

.dwicaa xyt` i` dfe ,ea mrhy xnvd on dyrp df ziviv `ny Ð dnirh meyn :ipyne .oli` `lw e` `ed zlkz i` zivivl dil opiwcae `zlilaye

`ny
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úéöéöa ïéãñ :ïðaø eðz¯ìlä úéáe ,ïéøèBt éànL úéa ¨©¨©¨¦§¦¦¥©©§¦¥¦¥
ïa øæòéìà éaø øîà .ìlä úéa éøáãk äëìäå ,ïéáéiçî§©§¦©£¨¨§¦§¥¥¦¥¨©©¦¡¦¤¤¤
àlà Bðéà íéìLeøéa úìëz ìéhnä ìk àìäå :÷Bãö éaø©¦¨©£Ÿ¨©©¦§¥¤¦¨©¦¥¤¨
ïéàL éôì ?äeøñà änì ,ïk íà :éaø øîà !ïéäéîúnä ïî¦©©§¦¦¨©©¦¦¥¨¨£¨¨§¦¤¥

.ïéàé÷aéa eîøìå :àáøì àðç áø øa àáø déì øîà §¦¦£©¥¨¨©©¨¨§¨¨§¦§¥
ì e÷ôðå äøNò!àúléîì àîñøôîe à÷eL¯ïkL ìk £¨¨§¦§§¨§©§§¨§¦§¨¨¤¥
.ïåléò eäîúîc¯!à÷øéôa àLøãéìå¯àì÷ íeMî äøéæb §©§§¦¨¨§¦§§¨§¦§¨§¥¨¦¨¨

.ïìéà¯!ïáì àlà àäé àìå¯ïpéîa øLôàc ïåék¯;àì ¦¨§Ÿ§¥¤¨¨¨¥¨§¤§¨§¦¨¨
àöBî äzàL íB÷î ìk :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥
íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòz àìå äNò¯ £¥§Ÿ©£¤¦©¨¨§©¥¤§¥¤

¯ åàì íàå ,áèeî.äNòz àì úà äçãéå äNò àBáé ¨§¦¨¨£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤
.äîéòè íeMî äøéæb àlà !äe÷cáéìå¯dázëéìå §¦§§¨¤¨§¥¨¦§¦¨§¦§§¨

¯ !é÷ñécààzLä :àáø øîà ?CBîñéìå íe÷éì é÷ñécà ©¦§¥©¦§¥¥§¦§£©¨¨¨§¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zegpn(ipy meil)

ïéãñ ,ïðaø eðzaiig `ed m`d minkg ea ewlgp ozyt ly.úéöéöa ¨©¨¨¨¦§¦¦
ïéøèBt éànL úéa,xnv iheg md ziviv ly zlkzd ihegy itl ¥©©§¦

.['fphry'] mi`lk xeqi` meyn ozyt oicqa mlihdl xeq`eúéáe¥
ïéáéiçî ìlämi`lk xeqi` xn`p `l mzrcl ik ,ziviva oicqd z` ¦¥§©§¦

xn`py ,ziviv zevna(`i ak mixac)miYWtE xnv fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦
weqtd el jnqpe ,'eCgi(ai ak my)zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' ©§¨§¦¦©£¤¨©©§©©§

dxq` `l ziviv zevnay ,cenll yi miaezkd zekinqne ,'LzEqM§§
ly dyrz `l dgec ziviv ly dyr zevny ,mi`lk xeqi` dxezd

.ef dyxc lr miwleg i`ny ziae .mi`lk.ìlä úéa éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥¥¦¥
úìëz ìéènä ìk àìäå ,÷Bãö éaø ïa øæòéìà éaø øîàepicqa ¨©©¦¡¦¤¤¤©¦¨©£Ÿ¨©¥¦§¥¤

ïéäéîúnä ïî àlà Bðéà íéìLeøéamidnz eze` mi`exdy - ¦¨©¦¥¤¨¦©©§¦¦
`lye lld ziak dkld oi`y ixd .'yeal `ed mi`lk' mixne`e

.lld ziak dkld wqetd `nw `pzk
,éaø øîàe lld ziak dkld mewn lka ixdänì ïk íàzn`a ¨©©¦¦¥¨¨
äeøñàs` ,iax aiyd .xaca xeqi` oi` lld zial `lde milyexia £¨¨

,oicqa ziviv lihdl `ly milyexia exfb ,lld ziak dkldy it lr
,dxifbd mrheïéàL éôìmlerd iyp`ïéàé÷axeqi` oi`y df oica §¦¤¥§¦¦

m`e ,micba x`y oick zivivd oicy mixaeq mde ,ziviva mi`lk
izdl e`eai ,ozyt oicqa xnv ly ziviv milihny e`xixeqi` x

`xnbd dpc oldle ,`ziixad ixac o`k cr .micbad lka mi`lk
.ef `ziixaa

,àáøì àpç áø øa àáø déì øîàmze`l minkg eyyg recn ¨©¥¨¨©©¦¨§¨¨
,ziviva mi`lk xzida mi`iwa mpi`yåmrd z` cnll xyt` ixd §

c ici lr ziviva mi`lk dxez dxq` `lyeîøìäøNò éa- ¦§¥£¨¨
xnv ly ziviv elihi miny i`xie mipebdk mirecid miyp` dxyry

,ozyt cbaaì e÷tðåà÷eL,weyd l` cba eze` mr e`vie -åici lr §¦§§¨¥§
okàúléîì àîñøôî.ziviva mi`lk xeqi` oi`y xacd mqxtzi - §©§§¨§¦§¨

:`xnbd zvxznxeqi` dxizd dxezdy mi`iwa miyp`d oi`y oeik
,ziviva mi`lkïåléò eäîúîc ïkL ìklr c`n ednziy i`ce - ¨¤¥§©§§¦¨¨

jkn ecnli `l j` .mi`lk ziviv miyaeld miny i`xi miyp` mze`
.ziviva mi`lk dxez dxizdy

:zeywdl `xnbd dtiqenà÷øéôa àLøãéìåminkgd eyxci - §¦§§¨§¦§¨
xeqi` dxizd dxezdy mrd z` ecnlie zereawd mdizeyxca

.ziviva mi`lk
mpi`y mze` iptn xeqi`d mrh oi`y ,`xnbd da zxfeg okle
exq` jkitl `l` ,ziviva mi`lk xeqi` dxizd dxezdy mircei

oicqa zlkz lihdl milyexiaíeMî äøéæbiheg mewna `ny §¥¨¦
iheg lihi zlkzrava mireavd xnv'ïìéà àì÷'dnecd ¨¨¦¨

df `vnp ,zlkz zevn zniiwzn `l el` mihegay oeike ,zlkzl

.xeqi`d z` dgczy devn o`k oi` ixdy ,mi`lk xeqi` lr xaer
:`xnbd zl`ey,'oli` `lw'a mireavd miheg lihi m` jka dnàìå§Ÿ
ïáì àlà àäézlkz zevn el` mihega zniiwzn `ly mpn` od - §¥¤¨¨¨

,[oal ihegl mixyk miravd lky] oal iheg zevn mda zniiwzn j`
.mi`lk xeqi` dgcze ziviv ly oal iheg zevn `az ,jky oeike

:`xnbd zvxznøLôàc ïåékoal iheg oicqa lihdlïðéîaoina - ¥¨§¤§¨§¦¨
xnv iheg lihn m` ,ozytd oicqa ozyt ly oal iheg xnelk .cbad

àìdgec devnd oi`y .mi`lk ly dyrz `l dgec devnd oi` - Ÿ
lr xearl `la devnd z` miiwl xyt` i` ok m` `l` xeqi`d z`
oi` ,xeqi`d lr xearl `la devnd miiwl xyt` m` la` ,xeqi`d

.xeqi`d z` dgec devndLé÷ì Léøãkixacn epcnl df llke - ¦§¥¨¦
yiwl yixàìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ

íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòú`la dyrd z` miiwl - ©£¤¦©¨¨§©¥¤§¥¤
,dyrz `ld lr xearlåàì íàå ,áèeîmiiwl zexyt` oi` m` - ¨§¦¨

if` ,dyrz `ld lr xearl `la dyrd z`úà äçãéå äNò àBáé̈£¥§¦§¤¤
.äNòú àìxyt` i` ok m` `l` dyrz `l dgec dyr oi`y ixd - Ÿ©£¤

miiwl xyt` m` j` ,dyrz `ld z` mbe dyrd z` mb miiwl
iheg lihdl `le ozyt cbaa ozyt ly oal iheg lihdl oebk ,mdipy

dyrz `ld z` dgec dyrd oi` ,xnv.
'oli` `lw'a mireav mihegd `ny df yyg iptn ike :`xnbd zl`ey

,zivivn oicqd z` minkg exhtäe÷cáéìåminkg epwzi `l recn - §¦§§¨
zlkza mireav mdy wecai ok m` `l` zlkz iheg mc` dpwi `ly

.'oli` `lw'a `le
mrh oi`y ,zyxtne `xnbd da zxfeg jkitle :da zxfeg `xnbd

'oli` `lw' iheg lihiy yygd meyn xeqi`díeMî äøéæb àlà¤¨§¥¨¦
'äîéòè'z` oegal oeiqpl eravpy zlkz iheg dpwi `ny .oeiqp - §¦¨

myl eravp `ly iptn zivivl mileqt el` mihege ,ravd aih
devn o`k oi`y mi`lk xeqi` lr xeari el` miheg lihi m`e .devn
llk lihdl `ly minkg epwz df yyg zngne ,xeqi`d z` dgecd

.ozyt ly oicqa zlkz
:`xnbd zl`eyé÷ñécà dázëéìåeglyie zexb` eazki `l recn - §¦§§¨©¦§¥

zivivl leqt oeiqpl ravpy xnvy eazki mdae ,zlkzd ixken l`
yi ,ef dkld erci miraevdy xg`ne ,devn jxevl exknl oi`e

.ziviv zevnl el` miheg exkni `ly mdilr jenql
ike :`xnbd zvxznCBîñéìå íe÷éì é÷ñécàmileki ep` m`d - ©¦§¥¥§¦§

oi` ixd .zlkzd iraev l` miglypd dkld iwqt zexb` lr jenql
nd ipira miaeyg zexb` mze`z` miniiwn mpi`e mze` milaw

.mda aezkd
:uexizd z` dgec `xnbdàzLä àáø øîà̈©¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zegpn(iriax meil)

xne` ax ixde ,zivivd ziiyr lr dkxa jixv oi` recn ,`cqg ax
devna dkxa yiy `ed llkde ,ziviv ziiyrl leqt miakek caery

.da leqt miakek caery
:`xnbd zxne`ziiyr oicdéì òéiñî äkeñ,sqei ax xn`y llkl ¨§©©¥

d ziiyr oic la`déúáeéz éåä ïéléôzy .df llkl `kxit `ed -éøä §¦¦¨¥§§¥£¥
,äkeñäøéLëcdziiyréãáBò úkeñ ,àéðúc ,íéáëBk ãáBòa ¨¦§¥¨§¥¨¦§©§¨©§¥

,íéáëBëokeíéLð úkeñzenia da xecl ick miyp e` miieb eyry - ¨¦©¨¦
oke ,dngdäîäa úkeñoke ,zenda jxevl de`yry -úkeñ ©§¥¨©

íéiúekoke ,dngd zenia da xecl ick ,mizek de`yry -äkeñ ¦¦¨
íB÷î ìkîdilra `l` dreaw dpi`y el`n dzegtd dkeq elit` - ¦¨¨

,miklede micpäúëìéäk úëkeñî àäzL ãáìáe ,äøéLk- §¥¨¦§©¤§¥§¤¤§¦§¨¨
zeyrl xyk ieby `ziixaa x`ean `vnp .dkeq lvl de`yry

,dkeqez`f lkaìàøNéadkeq dyerdéøö ïéàCøáì Clr §¦§¨¥¥¨¦§¨¥
,dziiyrøîBà Bîöòì äkeñ äNBòä ,àéðúcdziiyr zryaCeøa §©§¨¨¤¨§©§¥¨

,äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
da áLéì àazekeqd bgaCìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa ,øîBà ¨¥¥¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤

eléàå ,äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà íìBòäzkxa ¨¨£¤¦§¨¦§¨§¦¨¥¥©¨§¦
,Cøáî àì äkeñ úBNòìdevny ,el` zeziixan x`ean `vnp ©£¨Ÿ§¨¥

enke dilr jxan epi` l`xyid ,dkeq enk dziiyra xyk iebdy
.`cqg ax ziiyew zpaene ,sqei ax xn`y llkd

déúáeéz ïéléôz,`cqg ax ixacl `kxit `ed oilitzd ziiyr oic - §¦¦§§¥
íéáëBk ãáBòa úBìeñôc ïéléôz éøäåmiakek caer o`yr m` - ©£¥§¦¦¦§§¥¨¦

,zeleqtàáøc déøa àððéç áø éðúc§¨¥©¦§¨§¥§¨¨
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oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtzereay

ïéãñ.ozyt -ïéøèåô éàîù úéáixyinl oikenq opiyxc `lc ,zivivd on -

meyn - oixizne oixqe` oeyl hwp `le aeige xeht oeyl hwpc i`d .ziviva mi`lk

oeike ,`ilz `da inp xzide xeqi`e .dyael epi` elit`e ,cbal `ed daeg zivivc

meyn mdilr xaere ,devn mewna `ly mi`lk edl ied - xeht i`ny zialc

- ziviva dil iaiignc lld ziale .mi`lk

o`k oi`e ,oikenq (` ,c zenai) opiyxcc

ly zilhae .oyaell xzene ,mi`lk meyn

oal da zeyrl xeq` i`ny zial ,inp xnv

oald `l` ,xnv ly zlkze ozyt ly

i`de .xzen lld ziale ,xnv ly zlkzde

dil `wiqtc meyn - oicqa ediizbelt hwpc

xwiry ,mi`lk `la ziviv ea oi`c ,dizlin

zlkze ,dia `aizk zlkz ziviv zevn

.`ed `xnrïéäéîúîä ïî àìà åðéà-

`ed mi`lk :xne`y ,oi`exd lk z` dnzn

.xfril` iax bilt lld ziac` !yealøîà
ïë íà éáødnl ,lld ziak dkldc -

milyexia dexq`ïéàé÷á ïéàù éôì ?-

ez`e ,xzen ziviva mi`lkc oikenq yexcl

oeik :`iyw i`e .mewn lka mi`lk ixyinl

xewrl opax evn ikid ,aiig `ziixe`cnc

meyn zivivn dixhtinle dxezd on xac

dxifb?wxta zenaia `paize` `d (`id)

zevn dyrz `le ay :oic zia jl exn`y xac lkc opipyne ,(a ,v) "dax dy`d"

`linnc ,dxezd on xac xwer df oi` - mdixacl mrh e`xe ,dxezay ef dyr

,bilt i`ny ziac` xfril` iax :xg` oeyl .micia dl xwr edi` `le xwrin

dniz - 'ek lihnd `lde .mi`lk ded ziviv inx i`c `nl` ,xeht oicq ixn`c

dexq` dn iptn ,`xeqi` `kilc ok m` :iax xn` !`kil `xeqi` la` ,`ki`c `ed

i`ny zia?mi`lk ixyinl iz`e ,xzen ziviva mi`lkc oi`iwa mc` ipa oi`y itl

.devn mewna `lyäéúìéîì äîñøôðå.xzen ziviva mi`lkc -ïëù ìë
ïååìò éäîúîã!mi`lk miyael el`k mipebd miyp` :ixn`c -àì÷ íåùî äøéæâ

ïìéàxnv inxinl iz` - oicqa zlkz ly zixy i`e ,zlkzl dnecy `id rav -

inx i` ol ztki` i`n :jixtwe .devn mewna `ly mi`lk iede ,oli` `lwa reav

oli` `lw?oxn`d ,oal xnv xnelk ,`nlra oal `l` oli` `lw i`d `di `l

(i`) oal mylc oeik ,epina xyt`c oeik :ipyne !oal lihn - zlkz el oi` :lirl

.oicqa xnvc oal opinx `l ,ozyt iheg zzl xyti`ùé÷ì ùéøãëixd ,xnelk -

xyt`e li`ed ,ziviva mi`lk iedc meyn ,ziviv meyl olihdl ivn `l xenb oal

,opinx - `ed xnv zlkz lkc ,epina xyt` i`c xnvc zlkz la` .epina olihdl

.oli` `lwc dxifb meyn e`l i`ïäéðù úà íéé÷ì.oicqa ozytc oal oebk -

.mi`lkc e`l dgcie ,zivivc dyr miiwnäé÷ãáéìåoda oiraevy zexeid lkl -

!oli` `lw eedil `lc ,zlkz ixken oze` e` ,ziviväîéòè íåùî äøéæâi` -

opixn`e ,zexeid lka oeiqpd jetyl iz` - zexeid wecal mipewd lkl opikxvn

.dxeid lkl dlqt - dxeia oeiqpd my m` :oizrnya (a ,an zegpn) onwläîéòè
.oeiqp =é÷ñéãà äéáúëéìå,dnirh zekld dlebl eglyie zxbi` eazki -

!dtilwd jeza oeiqpd ravie ,dxeia dvia ztilw `ln lehil :dinwl yxtnck

êåîñéìå íå÷éì é÷ñéãàåixare ,zexb` jpd iypi`l edl `aiyg `lc ,xnelk -

ok m` `l` zlkz mc` gwi `ly opax owzip - diwcaile :xg` oeyl .ediilr

:opiqxb ikd !`zlilaye `lib `iany ,(my) onwlck diwcailc xyt` `dc ,dwca

äîéòè íåùî àìàz` ea zeqpl ravpy oeiqp ly zlkzl exkniy minrt -

,dwicaa mwinl `kil `zlin `d`e .dleqt - dnrh :(my) onwl opixn`e ,dxeid

.devn mewna `ly mi`lk dil dedeà÷ñéãà (àä) äéáúëéðåoze`a gelyl -

oiraevd ediy xg`ne .dleqt dnirhdy oircei eed :zlkz oda oiraevy zenewnd

oiraevy itl ,`wxta diyxcil xninl `kil `kde !odilr jenqp xaca oircei

.miwegx zenewna mbe ,eply dyxc oirney oi`y mixtkae oikxka daxd zlkz
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ïéãñllk ixzyi` `le ,oikenq opiyxc `lc :qxhpewa yxit Ð oixhet i`ny zia ziviva

e xeht oeyl hwpc `de .ziviva mi`lkmeyn Ð xzide xeqi` oeyl xzei okzie ,aeig

`ly xnv ly zilha inp oicd `ede .`ilz `da inp xzide xeqi`e zilh zaeg xaqwc

,mi`lk `la ea xyt` i`e ozytn oicq lkc ,hwp `wiqtc `zline ,ozyt iheg ea exhti

.`ed `xnr zlkze ,zlkz ziviv zevn xwiry

mi`lk zivivc qxhpewd yexit jezn rnyn

epiax [azk] oke ,daeyza yxit oke ,opixq`c `ed

yixa opixn` `dc ,dywe .dcedi iaxa wgvi

oikenq yixc `lc o`n elit` :(` ,c) zenai

`ki`c :xnel yie !yixc dxez dpyna ,`nlra

dyrc "ey`x"n witnc (` ,gp) xifpa `pz cg

ziae ,`axckl "mizyte xnv"e ,dyrz `l dgec

iaxk edl `xiaqe ,`pz `eddk edl `xiaq i`ny

e` gkenc `kid `l` oikenq yixc `lc dcedi

`l Ð dyrz `l dgec dyrc ab lr s`e .dpten

,mdipy miiwl xyt` `dc ,mi`lk ziviv ixy

,inp i` .xnva `l` `di `l zlkz zevn xwire

`l` opirci `l [` ,hl] lirlc ,xyw opirny`l

okzi `l edine .ziviva mi`lk ixzyi`cn

xyw iab dlrnl [iz]yxity dn itl xninl

epiax yxit xifpc `pz `edd` mb edin .oeilrd

witn ivn `l "ey`x"nc ,"milicb"` jinqc mz

wiqt mxnr ax xcqac eze .zenaia `zi`ck

.izkec lka gkenck ,lld ziak ol miw qxhpewd yexitlc `hiyt op`e ,`da i`ny ziak

,dxifb meyne yxtncke ,jenqac i`pzk `l` dkld oi`c xnel jixv qxhpewd yexitle

ziviv epiid Ð dipicql `xif iax `xyc `d :wegcl jixve .`nlr ilekl ixy epinn zivive

dilr `dz dn ziviv `hiiwa `picq :`pihw axl xn`c (` ,`n zegpn) inp `k`lne .zlkz

i` `ed i`xen`c `zbeltc ,qxhpewd yexitl dyw eze .citwn `w xgaend on zivivn Ð

opikxancn `xab zaeg (an sc my) ol `niiwc ,cere .zilh zaeg e` `xab zaeg ziviv

:mz epiax yxit jkl !ied zilh zaegc lld zial rnyp i`ny ziacne ,"shrzdl"

yxtnc inrh ipd meyn `l` ixht `le ,iaiign iaeig inp i`ny zia `ziixe`cnc

oeyl xity jiiy jklde ,zlkz carinl iz` `nlc ,dil ixht inp epinn elit`e .oizrnya

xn`c iaxk dl ixaqc ,ixht opina s` i`ny ziac ,qxhpewd yexitl xnel yi cere ."xeht"

:dniz edine .`weec oicq hwpc `d `gip `zyde .oald zakrn zlkzd :(` ,gl zegpn)

!dyrz `ll dyr igcp ,xyti` `lc oeik `zydc

øîài`wc ,yxity ipy oeyle .zepeyl ipy yxit qxhpewa Ð wecv iaxa xfril` iax

m` Ð i`ny zia` i`w inp iaxe .dinz wx ea oi` "`lde" Ð ixhtc i`ny zia`

meyn i`ny ziac `nrhc ,dlrnly mz epiax yexitk edfe ?i`ny zia dexq` dnl ok

:yxtl leki dide .i`ny zia` ewipc okzi `l dlrnly qxhpewd yexitl la` .`id dxifb

yxit cere .i`ny ziak dil miw `le ,xn`w diytpc `nrhe ?mlerd exq` dnl ok m`

:iax xn`e !eilr ednzi milyexi ipa `lde :dil iaiignc ,xcdn lld zia` xfril` iaxc

?oidinzn dnle ,ol `niiw `l i`ny ziak `hiytc ?dexq` dnl ok m`äëìäåixack

drwy ike ,xehte dia iqkin meia xnv ly ziviv `ki` i` :oiqxeb mixtq yi Ð lld zia

.onwl yxt`y enk ,mz epiax ewgne .aiig dil yialn i` dngàìs` Ð oal `l` `di

edin ,oald z` zakrn zlkzd (` ,gl zegpn) dil `xiaqc ,iniiw iaxc `ail`c ab lr

.ziyixtck milyexi ipa` xcdn `l` ,xn`w diytpc `nrh e`l iaxïåéëopina xyt`c

ebinc ,zlkz icda epiid Ð xnv lya oixhet ozyt ihegc `pwiqnc (a ,hl) lirl Ð

ith dil `hiytc i`de .epina xyt`c ab lr s`e ,xht inp oal Ð ozyt lya xht zlkzc

`ziixe`cn ,inp i` .mi`lk `ki` ikd e`lac meyn epiid ,ozyt lya oixhet xnv ihegc

,ixy `ziixe`cn la` .mdipy miiwl xyt`c oeikc ,xefbc `ed opaxe ,diixy (`pngxc)

epiid Ð xhetc lirl opiwqnc `de .digc meyn e`le ,ziviv lv` xzed ynn mi`lkc

.ikd `niiw `l `pwqn ,inp i` .`ziixe`cn

äé÷ãáéìå,miraevd zexei lk wecail :cg` oeyl .zepeyl izy qxhpewa yxit Ð

`ny :xninl ivn ded inp ikde .enyl `ly iedc ,dnirh meyn :ipyne

`zlib iziinc ,onwl `zi`ck Ð diwcaile :xwire xg` oeyl .dilek car enyl `ly

.dwicaa xyt` i` dfe ,ea mrhy xnvd on dyrp df ziviv `ny Ð dnirh meyn :ipyne .oli` `lw e` `ed zlkz i` zivivl dil opiwcae `zlilaye
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úéöéöa ïéãñ :ïðaø eðz¯ìlä úéáe ,ïéøèBt éànL úéa ¨©¨©¨¦§¦¦¥©©§¦¥¦¥
ïa øæòéìà éaø øîà .ìlä úéa éøáãk äëìäå ,ïéáéiçî§©§¦©£¨¨§¦§¥¥¦¥¨©©¦¡¦¤¤¤
àlà Bðéà íéìLeøéa úìëz ìéhnä ìk àìäå :÷Bãö éaø©¦¨©£Ÿ¨©©¦§¥¤¦¨©¦¥¤¨
ïéàL éôì ?äeøñà änì ,ïk íà :éaø øîà !ïéäéîúnä ïî¦©©§¦¦¨©©¦¦¥¨¨£¨¨§¦¤¥

.ïéàé÷aéa eîøìå :àáøì àðç áø øa àáø déì øîà §¦¦£©¥¨¨©©¨¨§¨¨§¦§¥
ì e÷ôðå äøNò!àúléîì àîñøôîe à÷eL¯ïkL ìk £¨¨§¦§§¨§©§§¨§¦§¨¨¤¥
.ïåléò eäîúîc¯!à÷øéôa àLøãéìå¯àì÷ íeMî äøéæb §©§§¦¨¨§¦§§¨§¦§¨§¥¨¦¨¨

.ïìéà¯!ïáì àlà àäé àìå¯ïpéîa øLôàc ïåék¯;àì ¦¨§Ÿ§¥¤¨¨¨¥¨§¤§¨§¦¨¨
àöBî äzàL íB÷î ìk :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¨¨¤©¨¥
íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà ,äNòz àìå äNò¯ £¥§Ÿ©£¤¦©¨¨§©¥¤§¥¤

¯ åàì íàå ,áèeî.äNòz àì úà äçãéå äNò àBáé ¨§¦¨¨£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤
.äîéòè íeMî äøéæb àlà !äe÷cáéìå¯dázëéìå §¦§§¨¤¨§¥¨¦§¦¨§¦§§¨

¯ !é÷ñécààzLä :àáø øîà ?CBîñéìå íe÷éì é÷ñécà ©¦§¥©¦§¥¥§¦§£©¨¨¨§¨
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`oifgeקמו mipya cenr n sc ± oey`x wxtzereay

'åë çñôá õîç,mixc` ipy zeyrl dlebl zexb` oigley eid dpy mixarn eidyk -

.'ek "oekl `pgp` oircen" :(` ,`i) oixcdpqc `nw wxta opixn`ckéøîà àúìéî àä
.oicqa ziviv exq` ikd meync ,izeek `xif iax meyn `axrna ixn`e ,`kd `p` -

ïéãñ òø÷é àîù íåùî äøéæâepiidc ,spkd ztyl zerav` yly jeza okl mcew -

.zivivd mewnåðøôúéågipie ,ozyt ihega -

ipy da ozi jk xg`e ,my oiielzd oihegd seq

.mdnr oal ly mipy oze` sxvie ,zlkz iheg

éåùòä ïî àìå äùòú äøîà äøåúäå-

`ly mi`lk eede ,dleqt ziviv z`vnpe

.devn mewnaéåùòä ïî àìå äùòú-

myl `ly dligzn dyery epiid .leqtc

- epwz jk xg`e ,ezevnk dyrp `le ziviv

ziviv `vnpe ,"ieyrd on `le" dia opixw

.dleqtäéðéãñì àøéæ éáø àøùxizd -

,olhpe ,ozyt ly didy epicqn eizeiviv

xnzi` :`ax xn`c epiide .rxwi `ny meyn

ikd .izeek `xif iaxc dinyn `axrna

:opiqxbúåñë íåùî äøéæâ øîà àøéæ éáø
äìéìxehtc dlila ea dqkzi `ny -

- "mzxkfe eze` mzi`xe" xn`py ,zivivn

mi`lkn dpdp `vnpe ,dlil zeqkl hxt

.devn zrya `lyøåò ìù äéôðëå-

.xer oda dlze dipxw ekzgpyøúá ìéæà
ðëó.`kti` ciare -ìéèäziviv yly -

oxw oda dlz jk xg`e ,mitpk yly zlral

ylyc ,dleqt - ziviv ea dyre ziriax

ike ,dzevnk `ly dligzn oiieyr zepey`x

."ieyrd on `le dyrz" `ki` dpwzn xcd

íéãéñç.zevna oifixf =åâøàù ïåéë-

,cba ixwinc ,zerav` yly zilha

.d`neh iabl opixn`ckäá ïéìéèî åéä
úìëúeid dl ixnb ikle ,dipxw ipya -

dyrz" opixn` `le ,mixg` mipyl oilihn

oiaiign ded `lc ab lr s`e ,"ieyrd on `le

ohw da dqkziy ick `dzy cr ziviva

it lr s` ,ziviv myl dzligzn ziyrp `ly ziviv lky .onwlck eaexe ey`x

eid `lc ,ziyrp jxevl `ly `kd `dc ,"ieyrd on" `ki` - jxevl `ly ziyrpyk

siqedl eteq ixdy ,zivivl oiie`x opi` mixg`d dizepxw el`c ,zepxw izy `l` dl

.opira dyly jez op`e ,dylyn dlrnl ziviv dl `iede ,daxd dilråòöôù ïåéë
ùìù äá`le ,cin zlkz dl oilihn - mipexg`d zerav` ylyl eribdy oeik -

eribdy oeikn `dc ,"ieyrd on `le dyrz" xninl `kil `zydc .icin dl edyn

xnbzyky ,zivivl oiie`x inp zepxw izy oze` edl eed mipexg`d yly jezl

.yly jeza ziviv z`vnpúìèåîì ìéèärax` dl lihde ziviv rax` da didy -

`lyc `kd `de .i`nwl edpiwqt xcdc ab lr s`e ,i`xza ipda dxyk - mixg`

!eda `xykne ,diiyr zrya edpicar jxevlàáø øîà- jxevl `ly mlerl -

,edpicar ik siqez laa i`wc - i`xzaa `xykn ikdl `kde .dia opixw "ieyrd on"

i`nwl wiqt ik jkld ,dyrn ixwin `l dxez ixac lr xaerc oeikc ,dyrn eed `le

xaer epi`y ,yly zlrac jxevl `ly la` .(diyr) i`xzac oziiyr `ied `id

`le dyrz" dxnebyk `ki`e ,leqta dieyrd ziviv iiexw`l dyrn ied - odilr

."ieyrd onàëéà äùòî.dzkecl `iyew xcde -íéàìë íåùî [äá] ïéà úìëú
.'ek elit`e ,mi`lk meyn mda oi` ziviv :xn`w ikdc oizrc `wlq `w -
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àîùa epxtziyke ,spkl yly jeza :qxhpewa yxit Ð yly jeza epicq rxwiiheg

."ieyrd on `le dyrz" dil dede ,zivivl my oiielz oihegd seq gipi ozyt

drax` yiyk epiid Ð oald z` zakrn dpi` zlkzc (` ,gl zegpn) ixn`c opaxl elit`e

e` dieeh opirac meyn hwpinl dil ded edin .`l Ð mipy `l` `kilc `kd la` ,oiheg

"ieyrd on `le dyrz" la` ,dnyl diilz

d`yr iab [a ,an] onwl yxt`y dn itl ,`kil

onwl `ipzc `de .'eke oicxbd one mivewd on

jez ,xetzi ylyl ueg drxwpy zilh :(` ,`n)

minkge ,xetzi `l :xne` xi`n iax yly

`ny opixfb opaxl elit` Ð xetzi :mixne`

`eddn dyw edine .mi`lk xeqi` ea `die xetzi

spkd on wegx :(a ,`n) onwl xn`c `ped axc

iciqgc `ziixan la` .ziviv zevn ied rax`

oeik :jenqa opiyxtn `dc ,iieyw`l `kil

Ð yly jez :yxtl jixv jkl .yly ervty

`le ,da ielz zivivdy spkd rxwpy epiid

m` la` ,ixnbl wqtp eli`k iede ,yly xiizyp

`ilrn xeaig lkd ixacl Ð yly ea xiizyp

`de .`iz` xi`n iaxk oizrny `zyde .ied

.erh `l `dac Ð dlek rxwi `ny opixfb `lc

iab (a ,cv migaf) "z`hg mc" wxt rnync `de

ea xiizyp elit`c ,mirlwl ueg `viy cba

aiyg `l zxetrn ick ea oi`y `l` yly

(a ,bkw oileg) "ahexde xerd" wxtae ,xeaig

ip`y Ð ylyn ith ied zxetrn ickc gken

rxwp epi`y `kd la` ,rxwp cbad lkc ,mzd

.leqta ied `l Ð dkizg wx'øÐ xn` `xif

`le ,`xif iax epiid e`l `xif axc rnyn

.(a ,bn) zeaezka qxhpewd yexitk

íåùîokc yxit mz epiax Ð dlil zeqk

"oiwilcn dna" wxt `zi`ck ,xwir

.dlil zeqk meyn xeaq edpi`e :(a ,dk zay)

,oerny iaxk dkldc o`kn gikedl yi jk jezn

wxt opixn` cere .`id ziviv onf e`l dlilc

dnl "da dqkz xy`" :(` ,fk) "oiwilcn dna"

zlra zeaxl dil inwen oerny iaxc opaxlc ,oerny iaxk epiide .`neq zeqk iiez`l Ð il

`ly opixn` (a ,ci) zekxac ipy wxta cere .`z` oerny iaxk `cenlz mzq `nl` ,yng

.`zrny i`d `ilrn dnk [dlr xn` sqei axe] ,dlila ziviv zyxt `axrna mixne` eid

`zlkz inxc dcedi axe .iwen oerny iaxk (a ,gi) migafc `nw wxt inp `ziixa mzqe

cal dcedi iax Ð (` ,`i) dkeqc `nw wxtae (` ,bn zegpn) onwl dizia iypi`c `nefxtl

dyxt dknqp dnl :dgxw oa ryedi iax xn` (` ,bi) zekxac `nw wxtae .ok dyer did

s` :mz epiax xne`e .meia `l` zbdep dpi` efe ,dlila oia meia oia zbdep efy xnel 'eke

xity ixwin mewn lkn ,meia elit` xeht dlil zeqke ,dlila elit` aiig mei zeqkc ab lr

efi` :opiqxb `ztqezae oiyecwc inlyexia ,edin .yealnd aiigl mxeb meidy ,`nxb onf

oerny iaxe ,zivive dwrne owd geliye dcia` oebk Ð `nxb onfd `ly dyr zevn `id

dyr zevn `idy il micen mz` i` :oerny iax mdl xn` .zivivd on miypd z` xhet

zilh dzid m`y ,opaxc `nrh :`li` iax xn` !xeht dlil zeqk ixdy ,`nxb onfdy

s` ip` rney Ð "mdicba itpk lr" :`ipz inp ixtqae .zaiig Ð dlille meil zcgeind

meia Ð "eze` mzi`xe" :xnel cenlz ?rnyna dlil zeqk s` ip` rney ,'eke yly zlra

.oeir jixve .ziviva zaiig dlile meil zcgein zilh dzid m`e ,dlila `leøîàäå
dyrz" dil zil `xif iaxc oizrc `wlq ikid :dniz Ð dxiyk zlhenl lihd `xif iax

zligzc oeik :oizrc `wlqc ,xnel yie !lirl dil zi` diteb `xif iax `d ?"ieyrd on `le

.ezgpd dlhazp Ð jzg ik lirl la` ,"ieyrd on `le dyrz" dia jiiy `l Ð devn myl ozgpdìáázryae ,diiyr aiyg `l `xeqi` ciarc oeikc Ð ied `l dyrn i`w siqez

.oeir jixve .oziiyr `id ef ozvivw :opixn` `lc (` ,`i) dkeqc `nw wxtc `iddl inc `le .oziiyr `id ef mipey`xd zvivw

éàîîlkn ,dpeek ira `l ryedi iaxlc `wxit `edda inp rnyne ,dpeek ira `l siqez la meyn xearlc (` ,w) oiaexirc `xza wxta xn`c o`nl elit` Ð oiekinw iteqe`l `xabc

.oiekinw ilehalc oeik ,siqez la `kilc dcen `kd mewn

úìëú.mi`lk meyn da oi` zlkzc opireny`l jixhvi` dxeht zilh `lac rnyn ,e"ie `la "elit`" xn`w `le "elit`e" xn`wcn Ð dxeht zilha elit`e mi`lk meyn da oi`

izxzc mzdc `ibeq `gkene ,zaya elit`e oxceqe dkxrn odl dyer Ð exzezipy leg zler ixa` :xi`n iax did xne` (` ,en `nei) "itlwa sxh" wxt wiic `peeb i`d ike

lirl opixfbc `de .ziviv ly mi`lk aezkd xizd ixnblc ,`id ziviv onf e`lc ab lr s` ,mi`lk meyn da oi` dlila elit`c opirny` inp `kdc :mz epiax xne`e .opirny` ilin

,rcze .(` ,cl) oiyecwc `nw wxt oke ,dlila elit` aiig mei zeqkc ,(dlrnly yexit xzeq mz epiaxe) dlill wx cgein epi`y zeqk epiid Ð dlil zeqk meyn
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úøëc íéøetkä íBéå çñôa õîç¯,é÷ñécà ïðéëîñ ¨¥§¤©§©¦¦§¨¥¨§¦©©¦§¥
àä :àáø øîà àlà ?ïkL ìk àì àîìòa äNòc àëä̈¨©£¥§¨§¨Ÿ¨¤¥¤¨£©¨¨¨
àøéæ éaøc íeMî àáøòîa øîzéàå ,éøîà àúléî¦§¨£©¦§¦§©§©£¨¨¦§©¦¥¨

ìL CBúa Bðéãñ òøwé ànL :éúååkäøBzäå ,epøtúéå L §¨¦¤¨¦¨©§¦§¨§¦§§¤§©¨
"äNòz" :äøîà¯àøéæ éaø àøL .éeNòä ïî àìå ¨§¨©£¤§Ÿ¦¤¨§¨©¦¥¨

.äìéì úeñk íeMî éîð äøéæb :øîà àøéæ áø .déðéãñì¦§¦¥©¥¨£©§¥¨©¦¦§©§¨
àáøòîa øîzéàå ,éøîà àúléî àä :àáø øîàå©£©¨¨¨¦§¨£©¦§¦§©§©£¨¨
øBò ìL äéôðëe ãâa ìL àéä :éúååk àøéæ éaøc déîMî¦§¥§©¦¥¨§¨¦¦¤¤¤§¨¤¨¤

¯ãâa ìL äéôðëe øBò ìL àéä ,úáéiç¯éàî ,äøeèt ©¤¤¦¤§¨¤¨¤¤¤§¨©
ðk øúa ìéæà éàçà áø .ïðéòa ãâa øwéò ?àîòèøîà .ó ©§¨¦©¤¤¨¥©©©©¨¥¨©¨¨¨©

úìòáì ìéhä :àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø̈¨¨©©§¨¨©©¨¦¦§©£©
ìLòaøàì dîéìLäå L¯"äNòz" ,äìeñt¯ïî àìå ¨§¦§¦¨§©§©§¨©£¤§Ÿ¦

da eâøàL ïåék ,íéðBLàøä íéãéñç :éáéúéî .éeNòä¤¨¥¦¥£¦¦¨¦¦¥¨¤¨§¨
ìL!úìëz dì ïéìéhî eéä L¯da eòötL ïåék :àîéà ¨¨©¦¦¨§¥¤¥¨¥¨¤¨§¨
ìLàìå äNòz ïðéøîà éîe .úìëz dì ïéìéhî eéä L ¨¨©¦¦¨§¥¤¦¨§¦©©£¤§Ÿ

úìheîì ìéhä :àøéæ éaø øîàäå (éðéà) ?éeNòä ïî¯ ¦¤¨¦¦§¨¨©©¦¥¨¦¦§¤¤
éñBz ìáa àzLä :àáø øîà !äøLkàì äNòî ,éà÷ ó §¥¨£©¨¨¨§¨§©¦¨¥©£¤¨

é÷úî .éåäà÷ éôeñBàì àøáâc éànî :àtt áø dì ó ¨¥©§¦¨©©¨¦©§©§¨§¥¨
éñBz ìáe ,ïéekéî à÷ éìeháì àîìc ?ïéekéî,àkéì ó ¦©¥¦§¨§©¥¨¦©¥©¦¥¨

øîà àðzî áø øîà àøéæ éaø øîà !àkéà äNòî©£¤¦¨¨©©¦¥¨¨©©©¨¨¨©
úélèa eléôàå ,íéàìk íeMî da ïéà úìëz :ìàeîL§¥§¥¤¥¨¦¦§©¦©£¦§©¦
,àøeòéL da úéìc àîéìéà ?äøeèt úélè éàî .äøeèt§¨©©¦§¨¦¥¨§¥¨¦¨
,Baeøå BLàø Ba äqkúî ïèwäL úélè :àéðúäå§¨©§¨©¦¤©¨¨¦§©¤Ÿ§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zegpn(ipy meil)

iabl m`c íéøetkä íBéå çñta õîçixeqi` mdïðéëîñ ,úøë ¨¥©¤©§©¦¦§¨¥¨§¦©
é÷ñécàuegl zexb` migley eid oic ziay .zexb` lr mikneq ep` - ©¦§¥

ueg ipa eraw zexb`d jnq lre ,dpyd xeair lr mdl ricedl ux`l
,mixetikd meie gqtd onf z` ux`làëäziviv zevn iabl -äNòc ¨¨©£¥

àîìòa,dyr zevn `l` dpi`yïkL ìk àìlr jenql epl yiy §¨§¨Ÿ¨¤¥
.zexb`

éøîà àúléî àä àáø øîà àlàizxn` [jenqa `aend] df xac - ¤¨¨©¨¨¨¦§¨©§¦
ip`àáøòîa øîzéàål`xyi ux`a exn` jke -àøéæ éaøc íeMî §¦§©§©£¨¨¦§©¦¥¨

éúååkdxifb ,oicqa ziviv lihdl exq` jkitly ,ixack -ànLcer §¨¦¤¨
oicqa ziviv lihiy mcewìL CBúa Bðéãñ òøwéLjenq zerav` ¦¨©§¦§¨Ÿ

[ziviv ea lihdl ie`xd mewn `edy] cbad ztylepøtúéårxwl §¦§§¤
zevnl dxitzd iheg zix`y z` cgii okn xg`le ,ozyt ihega
siqeie [ziviv ea lihdl ie`xd mewna md xen`k ixdy] ziviv

xnv ly zlkz iheg mdilråik zivivl mileqt dxitz iheg mze` §
éeNòä ïî àìå äNòz' äøîà äøBzäleqta xak'mewn lk - ©¨¨§¨©£¤§Ÿ¦¤¨

s` leqt ote`a dyrnd z` dyr m` ,diiyr dxez dkixvdy
,leqt df ixd devnd z` zxyknd zxg` dlert dyr jk xg`y
elhed `ly miheg ,okle .leqt ote`a 'ieyr' xak devnd dyrny
ef ixd devn myl mze` cgii jk xg`y s` ,devn myl dligzn
lr xearie ,dleqt eziviv didz ok dyri m`y oeike .dleqt ziviv

.oicqa ziviv lihdl exq` okl ,mi`lk xeqi`
:`xnbd zxtqndéðéãñì àøéæ éaø àøLz` xizd `xif iax - §¨©¦¥¨¦§¦¥

ziviv lihdl minkg exq`y itl .ozyt ly didy epicqn zivivd
.jenqa `xnbd dx`iay itk ,epicq rxwi `ny dxifb ozyt oicqa

oerny iax zrc :oicqa ziviv zlhd xeqi`l sqep mrh(.bn onwl)

xn`py ,zivivdn dxeht 'dlil zeqk'y(hl eh xacna),'Fz` mzi`xE'§¦¤Ÿ
.'dlil zeqk' hrnl ,l"fg eyxceøîà àøéæ áøminkg exq` jkitl ©¥¨¨©

,oicqa ziviv lihdläìéì úeñk íeMî énð äøéæbdqkzi `ny - §¥¨©¦¦§©§¨
devnd miiwn epi`y dry dze`ae ,ziviv onf epi`y dlila oicqa

.mi`lk xeqi` lr xaer
.zivivn xeht ,xern ieyrd cba :ziviv zeklda ztqep dkld

xn`py(gl eh xacna).'cba' aygp epi` xer ly cbae 'mdicba itpM lr'©©§¥¦§¥¤
éøîà àúléî àä àáø øîàåip` izxn` [jenqa `aend] df xac - §¨©¨¨¨¦§¨©§¦

àáøòîa øîzéàål`xyi ux`a exn` jke -àøéæ éaøc íeMî §¦§©§©£¨¨¦§©¦¥¨
éúååk.ixack -àéäzilh -'ãâa' ìL,mizyt e` xnvn dieyry - §¨¦¦¤¤¤
la`äéôðëemd zilhd zetpk -øBò ìLzilhd zetpk z` jzgy - §¨¤¨¤

,xer ly zetpk mnewna xtzeúáéiçm` mle` .ziviva -àéä- ©¤¤¦
zilhdãâa ìL äéôðëe øBò ìLxnvn miieyr zilhd zetpk wxe - ¤§¨¤¨¤¤¤

mizyt e`äøeèt,`ax x`ane .zivivnãâa øwéò ,àîòè éàî §¨©©£¨¦©¤¤
ïðéòala` .spkd beq itl `le 'cbad xwir' itl rawp ziviv aeig - ¨¦©

éàçà áøe wlegðk øúa ìéæàóly spkd m`y .spkd xg` jld - ©£©¨¦¨©¨¨
.xeht ,xer ly spkd m` eli`e ziviva aiig mizyt e` xnv

:ziviv zeklda ztqep dkldáø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©
ìL úìòáì ìéèä ,àðeäLyly lihde zetpk yly da yiy zilh - ¨¥¦§©£©¨Ÿ
dizetpk zylya zeivivåjk xg`òaøàì dîéìLäzilhl siqed - §¦§¦¨§©§©

zivivd ,ziviv ea lihde iriax spkäìeñtzlhd zryay oeik §¨
dyrn oi`e zivivn xeht cbad did zepey`xd zeivivd zyly
oi` iriax spk siqed jk xg`y s`e .devn dyrnl aygp dlhdd
,leqta eyrpy zepey`xd zeivivd z` rxtnl xiykdl jka

[íeMî]y'äNòz',xyk dyrna dxez dxn`éeNòä ïî àìåxak ¦©£¤§Ÿ¦¤¨
.leqt ote`a

éáéúéî,`ziixaa epipy :`ped ax ixac lr `iyewíéãéñç ¥¦¥£¦¦
íéðBLàøäcin ,zilh mibxe` eidy drya ,zeevna mifixf eidy - ¨¦¦

dbix`d zligzada eâøàL ïåékly xeriyìLLzerav`eéä , ¥¨¤¨§¨¨Ÿ¨

e mifxcfnúìëz dì ïéìéèîeid `l zerav` yly ebx`y mcew j`] §¦¦¨§¥¤
s`e .['cba' llk aygp epi` df xeriyn zegty iptn ,ziviv milihn
cba oi`y ,zivivn xeht cbad did zivivd zlhd zryay it lr
s` ,ohw ly eaexe ey`x zeqkl xeriy ea yi m` `l` ziviva aiig
zivivd z` milqet oi` cbad zbix` enilydy xg`l ok it lr
zlral lihd'a xnel epl yi mb jk .'ieyrd on `le dyrz' meyn
,ziviva aiig cbad did `l dlhdd zryay it lr s`y 'yly
zepey`xd zeiviva exiykdl yi ziviva aiigzne cbad ayyk

ed ax ixack `lye ,ea elhedy.`p
:`xnbd zvxznàîéà`ziixaa dpekpd `qxibdy xnel jl yi - ¥¨

`idda eòötL ïåék'mzpeeka did `lyk dbix`d meiq z`xwl - ¥¨¤¨§¨
cer wx `l` cbal siqedlìLLzerav`eéäe mifxcfndì ïéìéèî ¨Ÿ¨§¦¦¨

'úìëz,meyn dfa oi`e ziviva aiig cbad did xak ef dryae §¥¤
.ieyrd on `le dyrz

:`ped ax ixac lr ztqep `iyewïðéøîà éîemixne` ep` m`d - ¦¨§¦©
zivivdy zivivn xeht cbad did zivivd zlhd zryay ,df ote`a

meyn dleqt'éeNòä ïî àìå äNòz'lihd'a lqty `ped ax ixacke ©£¤§Ÿ¦¤¨
,'yly zlral(éðéà)øîàäåxn` ixde -ìéèä àøéæ éaøzeiviv ¥¦§¨¨©©¦¥¨¥¦

úìèenìz` jzg jk xg`e zexg` zeiviv da yi xaky zilhl - ©¤¤
ef ixd ,zepey`xd zeivivdäøLkmixne` oi`e ,zepexg`d zeiviva §¥¨

ozlhda jxev did `l zepexg`d zeivivd zlhd zryay oeiky
`le dyrz meyn zeleqt od ixd [zexg` zeiviv ea eid xak ixdy]
meyn dleqt dpi` jxevl `ly dlhedy zivivy ixd ,ieyrd on
zral lihd'a lqty `ped ax lr dywe ,ieyrd on `le dyrz

.ieyrd on `le dyrz meyn ,'yly
:`xnbd zvxznàzLä ,àáø øîàzeivivd lihn `edyk - ¨©¨¨©§¨

zepexg`déñBz ìáaéà÷ ósiqez la xeqi` lr xaer `ed -ixdy §©¦¨¥
dxez ixac lr xaer `edy oeike ,zexg` zeiviv xak da yiäNòî©£¤

éåä àìlky ,dyrn aygp zepexg`d zeivivd zlhd dyrn oi` - Ÿ¨¥
mlerny `vnp ,dyrn epi` dxez ixac lr ea xaer `edy dyrn
on' ly leqt o`k oi`e leqt ote`a zepexg`d zeivivd 'eyrp' `l
xiykn jkae] zepey`xd zeivivd jzegy dryae .leqta 'ieyrd
dze`ae ,zepexg`d zeiviv zlhd dyrn `ed f` wx [zepexg`d z`

.zexg` zeiviv ea eid `l ixdy ziviva aiig cbad did dry
é÷úîàtt áø dì ó.`ax ixac lr `iyew -éànîepl oipn - ©§¦¨©¨¨¦©

ïéekéî à÷ éôeñBàì àøáâclr siqedl oiekzd mc` eze`y - §©§¨§¥¨¦©¥
,zepey`xd zeivivd zrax`àîìcc xnel jl yi `ny -éìeháì ¦§¨§©¥

ïéekéî à÷,okzgle zepey`xd zeivivd z` lhal oiekzn `edy ¨¦©¥
éñBz ìáeàkéì óixac lr xaer epi`y oeike ,'siqez la' xeqi` oi` - Ç©¦¥¨

dxezàkéà äNòîxg`n leqt df dyrn mle` ,'dyrn' o`k yi - ©£¤¦¨
meyn leqtl jl yie ,el` zeiviva jxev did `l dry dze`ay
mby gken ,xiykdy `xif iax ixacne .'ieyrd on `le dyrz'
on `le dyrz' meyn dleqt zivivd oi` ,jxevl `ly ziviv lihnd
zryay it lr s`y 'yly zlral lihd'a xnel jl yi jk ,'ieyrd
zeivivd jk xg` leqtl oi` zeivivd zlhda jxev did `l dlhdd

.`ped ax ixack `lye ,ieyrd on `le dyrz meyn
.'zlhenl lihd' oica weqrl dkiynn `xnbdøîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©

,ìàeîL øîà àðzî áø'lihndúìëzozyt zilhaíeMî da ïéà ©©¨¨¨©§¥§¥¤¥¨¦
xeqi`íéàìk,ziviva mi`lk dxez dxq` `ly -úélèa eléôàå ¦§©¦©£¦§©¦
äøeèt.'dxeht zilh' idn `xnbd x`az oldle - §¨

:`xnbd zxxanàîéìéà ,'äøeèt úélè' éàî`ziixad zpeeky - ©©¦§¨¦¥¨
zilhlàøeòéL da úéìcxyt` i` ,ziviv aeig xeriy da oi`y - §¥¨¦¨

,ok yxtlàéðúäå`ziixaa epipy ixde -úélèxeriy da yiy - §¨©§¨©¦
lcebïèwäLäqkúîzeqkl leki -Baz`Baeøå BLàø,eteb aexe - ¤©¨¨¦§©¤Ÿ§
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zegpn(ipy meil)

iabl m`c íéøetkä íBéå çñta õîçixeqi` mdïðéëîñ ,úøë ¨¥©¤©§©¦¦§¨¥¨§¦©
é÷ñécàuegl zexb` migley eid oic ziay .zexb` lr mikneq ep` - ©¦§¥

ueg ipa eraw zexb`d jnq lre ,dpyd xeair lr mdl ricedl ux`l
,mixetikd meie gqtd onf z` ux`làëäziviv zevn iabl -äNòc ¨¨©£¥

àîìòa,dyr zevn `l` dpi`yïkL ìk àìlr jenql epl yiy §¨§¨Ÿ¨¤¥
.zexb`

éøîà àúléî àä àáø øîà àlàizxn` [jenqa `aend] df xac - ¤¨¨©¨¨¨¦§¨©§¦
ip`àáøòîa øîzéàål`xyi ux`a exn` jke -àøéæ éaøc íeMî §¦§©§©£¨¨¦§©¦¥¨

éúååkdxifb ,oicqa ziviv lihdl exq` jkitly ,ixack -ànLcer §¨¦¤¨
oicqa ziviv lihiy mcewìL CBúa Bðéãñ òøwéLjenq zerav` ¦¨©§¦§¨Ÿ

[ziviv ea lihdl ie`xd mewn `edy] cbad ztylepøtúéårxwl §¦§§¤
zevnl dxitzd iheg zix`y z` cgii okn xg`le ,ozyt ihega
siqeie [ziviv ea lihdl ie`xd mewna md xen`k ixdy] ziviv

xnv ly zlkz iheg mdilråik zivivl mileqt dxitz iheg mze` §
éeNòä ïî àìå äNòz' äøîà äøBzäleqta xak'mewn lk - ©¨¨§¨©£¤§Ÿ¦¤¨

s` leqt ote`a dyrnd z` dyr m` ,diiyr dxez dkixvdy
,leqt df ixd devnd z` zxyknd zxg` dlert dyr jk xg`y
elhed `ly miheg ,okle .leqt ote`a 'ieyr' xak devnd dyrny
ef ixd devn myl mze` cgii jk xg`y s` ,devn myl dligzn
lr xearie ,dleqt eziviv didz ok dyri m`y oeike .dleqt ziviv

.oicqa ziviv lihdl exq` okl ,mi`lk xeqi`
:`xnbd zxtqndéðéãñì àøéæ éaø àøLz` xizd `xif iax - §¨©¦¥¨¦§¦¥

ziviv lihdl minkg exq`y itl .ozyt ly didy epicqn zivivd
.jenqa `xnbd dx`iay itk ,epicq rxwi `ny dxifb ozyt oicqa

oerny iax zrc :oicqa ziviv zlhd xeqi`l sqep mrh(.bn onwl)

xn`py ,zivivdn dxeht 'dlil zeqk'y(hl eh xacna),'Fz` mzi`xE'§¦¤Ÿ
.'dlil zeqk' hrnl ,l"fg eyxceøîà àøéæ áøminkg exq` jkitl ©¥¨¨©

,oicqa ziviv lihdläìéì úeñk íeMî énð äøéæbdqkzi `ny - §¥¨©¦¦§©§¨
devnd miiwn epi`y dry dze`ae ,ziviv onf epi`y dlila oicqa

.mi`lk xeqi` lr xaer
.zivivn xeht ,xern ieyrd cba :ziviv zeklda ztqep dkld

xn`py(gl eh xacna).'cba' aygp epi` xer ly cbae 'mdicba itpM lr'©©§¥¦§¥¤
éøîà àúléî àä àáø øîàåip` izxn` [jenqa `aend] df xac - §¨©¨¨¨¦§¨©§¦

àáøòîa øîzéàål`xyi ux`a exn` jke -àøéæ éaøc íeMî §¦§©§©£¨¨¦§©¦¥¨
éúååk.ixack -àéäzilh -'ãâa' ìL,mizyt e` xnvn dieyry - §¨¦¦¤¤¤
la`äéôðëemd zilhd zetpk -øBò ìLzilhd zetpk z` jzgy - §¨¤¨¤

,xer ly zetpk mnewna xtzeúáéiçm` mle` .ziviva -àéä- ©¤¤¦
zilhdãâa ìL äéôðëe øBò ìLxnvn miieyr zilhd zetpk wxe - ¤§¨¤¨¤¤¤

mizyt e`äøeèt,`ax x`ane .zivivnãâa øwéò ,àîòè éàî §¨©©£¨¦©¤¤
ïðéòala` .spkd beq itl `le 'cbad xwir' itl rawp ziviv aeig - ¨¦©

éàçà áøe wlegðk øúa ìéæàóly spkd m`y .spkd xg` jld - ©£©¨¦¨©¨¨
.xeht ,xer ly spkd m` eli`e ziviva aiig mizyt e` xnv

:ziviv zeklda ztqep dkldáø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©
ìL úìòáì ìéèä ,àðeäLyly lihde zetpk yly da yiy zilh - ¨¥¦§©£©¨Ÿ
dizetpk zylya zeivivåjk xg`òaøàì dîéìLäzilhl siqed - §¦§¦¨§©§©

zivivd ,ziviv ea lihde iriax spkäìeñtzlhd zryay oeik §¨
dyrn oi`e zivivn xeht cbad did zepey`xd zeivivd zyly
oi` iriax spk siqed jk xg`y s`e .devn dyrnl aygp dlhdd
,leqta eyrpy zepey`xd zeivivd z` rxtnl xiykdl jka

[íeMî]y'äNòz',xyk dyrna dxez dxn`éeNòä ïî àìåxak ¦©£¤§Ÿ¦¤¨
.leqt ote`a

éáéúéî,`ziixaa epipy :`ped ax ixac lr `iyewíéãéñç ¥¦¥£¦¦
íéðBLàøäcin ,zilh mibxe` eidy drya ,zeevna mifixf eidy - ¨¦¦

dbix`d zligzada eâøàL ïåékly xeriyìLLzerav`eéä , ¥¨¤¨§¨¨Ÿ¨

e mifxcfnúìëz dì ïéìéèîeid `l zerav` yly ebx`y mcew j`] §¦¦¨§¥¤
s`e .['cba' llk aygp epi` df xeriyn zegty iptn ,ziviv milihn
cba oi`y ,zivivn xeht cbad did zivivd zlhd zryay it lr
s` ,ohw ly eaexe ey`x zeqkl xeriy ea yi m` `l` ziviva aiig
zivivd z` milqet oi` cbad zbix` enilydy xg`l ok it lr
zlral lihd'a xnel epl yi mb jk .'ieyrd on `le dyrz' meyn
,ziviva aiig cbad did `l dlhdd zryay it lr s`y 'yly
zepey`xd zeiviva exiykdl yi ziviva aiigzne cbad ayyk

ed ax ixack `lye ,ea elhedy.`p
:`xnbd zvxznàîéà`ziixaa dpekpd `qxibdy xnel jl yi - ¥¨

`idda eòötL ïåék'mzpeeka did `lyk dbix`d meiq z`xwl - ¥¨¤¨§¨
cer wx `l` cbal siqedlìLLzerav`eéäe mifxcfndì ïéìéèî ¨Ÿ¨§¦¦¨

'úìëz,meyn dfa oi`e ziviva aiig cbad did xak ef dryae §¥¤
.ieyrd on `le dyrz

:`ped ax ixac lr ztqep `iyewïðéøîà éîemixne` ep` m`d - ¦¨§¦©
zivivdy zivivn xeht cbad did zivivd zlhd zryay ,df ote`a

meyn dleqt'éeNòä ïî àìå äNòz'lihd'a lqty `ped ax ixacke ©£¤§Ÿ¦¤¨
,'yly zlral(éðéà)øîàäåxn` ixde -ìéèä àøéæ éaøzeiviv ¥¦§¨¨©©¦¥¨¥¦

úìèenìz` jzg jk xg`e zexg` zeiviv da yi xaky zilhl - ©¤¤
ef ixd ,zepey`xd zeivivdäøLkmixne` oi`e ,zepexg`d zeiviva §¥¨

ozlhda jxev did `l zepexg`d zeivivd zlhd zryay oeiky
`le dyrz meyn zeleqt od ixd [zexg` zeiviv ea eid xak ixdy]
meyn dleqt dpi` jxevl `ly dlhedy zivivy ixd ,ieyrd on
zral lihd'a lqty `ped ax lr dywe ,ieyrd on `le dyrz

.ieyrd on `le dyrz meyn ,'yly
:`xnbd zvxznàzLä ,àáø øîàzeivivd lihn `edyk - ¨©¨¨©§¨

zepexg`déñBz ìáaéà÷ ósiqez la xeqi` lr xaer `ed -ixdy §©¦¨¥
dxez ixac lr xaer `edy oeike ,zexg` zeiviv xak da yiäNòî©£¤

éåä àìlky ,dyrn aygp zepexg`d zeivivd zlhd dyrn oi` - Ÿ¨¥
mlerny `vnp ,dyrn epi` dxez ixac lr ea xaer `edy dyrn
on' ly leqt o`k oi`e leqt ote`a zepexg`d zeivivd 'eyrp' `l
xiykn jkae] zepey`xd zeivivd jzegy dryae .leqta 'ieyrd
dze`ae ,zepexg`d zeiviv zlhd dyrn `ed f` wx [zepexg`d z`

.zexg` zeiviv ea eid `l ixdy ziviva aiig cbad did dry
é÷úîàtt áø dì ó.`ax ixac lr `iyew -éànîepl oipn - ©§¦¨©¨¨¦©

ïéekéî à÷ éôeñBàì àøáâclr siqedl oiekzd mc` eze`y - §©§¨§¥¨¦©¥
,zepey`xd zeivivd zrax`àîìcc xnel jl yi `ny -éìeháì ¦§¨§©¥

ïéekéî à÷,okzgle zepey`xd zeivivd z` lhal oiekzn `edy ¨¦©¥
éñBz ìáeàkéì óixac lr xaer epi`y oeike ,'siqez la' xeqi` oi` - Ç©¦¥¨

dxezàkéà äNòîxg`n leqt df dyrn mle` ,'dyrn' o`k yi - ©£¤¦¨
meyn leqtl jl yie ,el` zeiviva jxev did `l dry dze`ay
mby gken ,xiykdy `xif iax ixacne .'ieyrd on `le dyrz'
on `le dyrz' meyn dleqt zivivd oi` ,jxevl `ly ziviv lihnd
zryay it lr s`y 'yly zlral lihd'a xnel jl yi jk ,'ieyrd
zeivivd jk xg` leqtl oi` zeivivd zlhda jxev did `l dlhdd

.`ped ax ixack `lye ,ieyrd on `le dyrz meyn
.'zlhenl lihd' oica weqrl dkiynn `xnbdøîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©

,ìàeîL øîà àðzî áø'lihndúìëzozyt zilhaíeMî da ïéà ©©¨¨¨©§¥§¥¤¥¨¦
xeqi`íéàìk,ziviva mi`lk dxez dxq` `ly -úélèa eléôàå ¦§©¦©£¦§©¦
äøeèt.'dxeht zilh' idn `xnbd x`az oldle - §¨

:`xnbd zxxanàîéìéà ,'äøeèt úélè' éàî`ziixad zpeeky - ©©¦§¨¦¥¨
zilhlàøeòéL da úéìcxyt` i` ,ziviv aeig xeriy da oi`y - §¥¨¦¨

,ok yxtlàéðúäå`ziixaa epipy ixde -úélèxeriy da yiy - §¨©§¨©¦
lcebïèwäLäqkúîzeqkl leki -Baz`Baeøå BLàø,eteb aexe - ¤©¨¨¦§©¤Ÿ§
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zegpn(iyily meil)

ìBãbäådpy b"i oada àöBéda `veiy s` ,dyall yea epi`e weyl §©¨¥¨
wx.úéöéöa úáéiç ,éàøò Cøc¤¤£©©¤¤§¦¦

y dphw zilhd m` :`ziixad dtiqenäqkúî ïèwä ïéàleki - ¥©¨¨¦§©¤
zeqklda àöBé ìBãbäL ét ìò óà ,Baeøå BLàø Bajxca weyl Ÿ§©©¦¤©¨¥¨

äøeèt ,éàøò.zivivn £©§¨
:`ziixad zniiqneda ïðéåäå .'íéàìk ïéðòì ïëå'epl`ye - §¥§¦§©¦§©¦©£¦©¨

,ef `ziixaaéàîdpeekd dn -'àîéìéà .'íéàìk ïéðòì ïëåm` - ©§¥§¦§©¦§©¦¦¥¨
xn`z'íéàìëc àøeqéà ïéðòì ïëå'oi` df xeriy ea oi`y cbay - §¥§¦§©¦¨§¦§©¦

mi`lk xeqi` eaïðz ïðà àäådpyna epipy ixde -(a"n h"t mi`lk) §¨£©§©
ïéà'oic'íéàìëa éàøòzyiall `l s` ie`x epi`y cba s`y - ¥£©§¦§©¦

.mi`lk xeqi` ea yi irx`÷çöé øa ïîçð áø øîàåepipyy dn - §¨©©©§¨©¦§¨
dpeekd ,'mi`lk oiprl oke' `ziixaa'ïéãñ ïéðòì ïëåozyt ly §¥§¦§©¨¦

úéöéöaxnv `idy zlkz'xeriy da yiy zilhy `ziixad zpeeke . §¦¦
xeqi` da oi`e zlkz ly xnv iheg da lihdl xzen ,ziviv aeig

.mi`lk
ean ixdlihdl xzen ziviv xeriy ea yiy cba wxy ef `ziixaa x`

da oi` zivivn dxehtd zilh elit`y l`eny xn` ji`e ,mi`lk ea
.mi`lk xeqi`

:`xnbd zvxznéàî àlàzilh' idn -'äøeètoi` ,l`eny xn`y ¤¨©§¨
l `l` ,ziviv aeig xeriy da oi`y zilhl dpeekdìéèäziviv ¥¦

úìèenìcer mdilr siqede zeiviv rax` da yi xaky zilhl - ©¤¤
da eid xak ixdy ,'dxeht zilh' `id efe] spk lka miheg drax`
l`eny xn` jk lre .[zeiviv cer da lihdln dxeht `ide zeiviv
mixzeind mihegd mby ,meyne .ef zilha mi`lk xeqi` oi`y
mihegd zrax` z` jezgi eli`e xg`n 'ziviv' mya mi`xwp
mi`xwp mdy oeike .el` mihega ziviv zevn miiwzz mixg`d
.ziviva mi`lk dxez dxizdy xzidd llka md ixd 'ziviv'
dgec 'devn'dy xzidd xcb oi` ,mi`lk xeqi` dxez dxizdyky
zniiwzn devnd oi`y miheg mze` ixd ok did m`y] xeqi`d z`
xeqi` dxez dxizd ixnbly `l` [mi`lk meyn mixeq` mda
xzed 'ziviv' mi`xwp miheg mze` mby oeike 'ziviv' iabl mi`lk

.mi`lk xeqi` mda
,dyw ,'zlhenl lihd' oicl `xif iax zpeek ok` m` :`xnbd dywn

àðîéæ àãç àøéæ éaø døîà àäådf oic `xif iax xn` xak ixd - §¨£¨¨©¦¥¨£¨¦§¨
(:n lirl)oi`y i`ce dxiyk zivivdy oeike 'dxiyk zlhenl lihd'y

:`xnbd zvxzn .mi`lk xeqi` daøîzéà dúøéáçã ììkî àãç- £¨¦§¨©£¤§¨¦§©
lirl enya `aedy oicd z` wx xn` `xif iax(:n)zlhenl lihd'y
enya xg` `xen` xn` eixac it lre 'dxiykz`aend `xnind z`

da oi` dxiyk ef zivivy xg`ny ,mi`lk xeqi` da oi`y epziibeqa
.ziviv lk oick mi`lk xeqi`

zeivivd eidiy ,ziviv zevn .xg` oipra oecl zxaer `xnbd
xn`py ,cbad 'spk' lr zelhen(gl eh xacna).'mdicba itpk lr'

okid ,zltewn `idyk dyael `edy zilha zwqer oldl `ibeqd
.dly 'spk'd mewn `ed
äìeôk úélè ,ïðaø eðzdltke ,zezilh izy enk dkex` zilh - ¨©¨¨©¦§¨

,dyall ick,úéöéöa úáéiçizya zeiviv izy lihdl el yie ©¤¤§¦¦
zilhd zetpk mdy ,ltkd mewn zeevw izya zeiviv izye dizetpk

.zltewn `idy drya,øèBt ïBòîL éaøåmeynltkd zeevw oi`y §©¦¦§¥
df mewn didi zilhd hytz m` ixdy ,zilhd 'spk' zeaygp

'spk'a `le rvn`a.
,`ziixad dtiqeneïéåLå,oerny iaxe `nw `pz -dìôk íàL §¨¦¤¦§¨¨

døôúeltkd mewn z` xtze -úáéiçLzeevwa ziviv lihdl - §¨¨¤©¤¤
zetpk md ltkd zeevwe zilhd hytiz `l aey xtzy oeiky ,ltkd

.dxetzd zilhd
:`xnbd dywnàèéLt døôzz` xtz m`y xacd heyt ixd - §¨¨§¦¨

`l aey xtz m` ixdy ,ltkd zeevwa ziviv lihdl el yiy zilhd
.'spk'd `ed xtzd mewne zilhd hytiz

:`xnbd zvxznàëéøö àì,ynn xtzy ote`a df oicl jixv oi` - Ÿ§¦¨

ycgl `ziixad zpeek `l``a mby`l` ynn xtz `ly ote
éëéña dè÷ðcoerny iax dcen df ote`a mby ,zekiqa xaigy - §¨§¨§¦¥

.dxetz `id eli`k ltkd zeevwa ziviv milihny
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äìeôk úélè éqkéîdid ey`x xy`k ,dletk zilh yael didy - ¦©¥©¦§¨

,eixeg`n milhen eid zilhd iy`x izye ,ltkd mewna sehréîøe§¦
àìéôk éåléò éèeç déìltkd mewn zeevw ipya zeivivd lihde - ¥¥¦¨¥§¥¨

okn xg`l .`nw `pz zrckeàèéLtéàdletiwn zilhd dhytp - ¦§¦¨
`ax z` dqik ipyd divge eiptln `ax z` dqik divg xy`k

,zilhd dze`a miqekn eid ey`xe eteb lky jk ,eixeg`nàúàå©£¨
déLéø éãäì í÷å àèeçmewna dligzn lihdy zivivd ihege - ¨§¨©£¥¥¥

.`ax ly ey`x cbpk zrk eid ltkd
déì øîàxg`n ltkd mewn zeevwa zeiviv lihdl oi` ,`axl dax ¨©¥

cðk eðééä åàìàúééøBàa àðîçø áúëc ózilhd 'spk' df oi` - ¨©§¨¨§¨©©£¨¨§©§¨
zeaygp mpi` ltkd mewn zeevwy ,ziviv ea lihdl dxez dxn`y

.'spk'
dééãL àúàetebn zilhd z` xiqde dax ixac z` laiw `ax - £¨©§¥

eéqkéàéúéøçà àîéìb.xg` cba dizgz yale - ¦©¥§¦¨©£¦¥
déì øîà,`axl daxàeä àøáb úáBç úøáñ éîxaeq dz` m`d - ¨©¥¦¨§©©©§¨

`ed f`y cbad z` yael mc`d xy`k wx dxn`p ziviv zevny
ziviv zevn `l` ,oekp df oi` ,ziviv ea lihdl aiigúélè úáBç©©¦

àeäjpi`e el`k micba dxyr jl yi m` elit`y ,cbad zaeg -
,okle .ziviv ea lihdl aeig yi ,myaeldì éîø ìéælhde jl - ¦§¥¨

.jtebn zhyty dkex` zilh dze` ly zeheytd zetpka zeiviv
déì òéiñî àîéì`id ziviv zevny dax zhiyl reiq `iadl yi - ¥¨§©©¥

.cbad zaeg
`ziixaa epipyíéðBLàøä íéãéñçdrya ,zeevna mifixf eidy £¦¦¨¦¦

cba mibxe` eidyìL da eâøàL ïåékL`lyk ,cbad zbix` seqa - ¥¨¤¨§¨¨Ÿ
,zerav` yly ly xeriy wx `l` ezbix` znlydl xzepeéä̈

e mifxcfn.úìëz da ïéìéèîyly jeza `ed zivivd zlhd mewny §¦¦¨§¥¤
mewnl cbad zbix`a eribdyk cin ,okle ,eztyl zekenqd zerav`
mze`y ,o`kne .dbix`d xnb mcew cer ziviv lihdl efxcfd df
`l` daegd oi` m`y ,cbad zaeg `id ziviv zevny exaq miciqg

.cbad eyaly iptl cer ziviv lihdl efxcfd recn ,dyiala
:`xnbd dgeczrya `l` ziviv zaeg oi`y xnel jl yi mlerl

mle` ,dyialdeäééLôpà éøîçîc íéãéñç éðàLmd mipey - ¨¦£¦¦§©§§¦©©§©§
zrya `ly s` cbaa ziviv lihdl mnvr lr exingdy miciqgd

.dyial
àâéìôed ax xa dax -cbad zaeg `id ziviv zevny xaeqd `pe §¦¨

lr wleg ,ziviv ea lihdl aiig eyael epi`yk s`eàëàìîc- §©§£¨
cbad z` yaeld mc`d lr zlhen ziviv zevny xn`y j`lnd
.`ad dyrndn gkeny itk ziviv lihdln xeht eyael epi` m` j`

àðéè÷ áøì déçkLà àëàìîc`pihw ax z` `vn j`lnd - §©§£¨©§§¥§©§¦¨
àðéãñ éqkéîc,ziviv ea lihd `le ozyt oicqa dqkzn didy - §¦©¥§¦¨
`xnba x`eank(:n lirl).ozyt ly oicqa ziviv milihn oi`yøîà̈©

déì,j`lndàèéé÷a àðéãñ ,àðéè÷ àðéè÷oicq dz` yael - ¥§¦¨§¦¨§¦¨§©§¨
uiwd zeniaàåúéña àìaøñådl oi`y dnilb yael dz` sxegae - §©§¨¨§¦§¨

zevn ,zeraexn zetpk rax`.äéìò àäz äî úìëz ìL úéöéö¦¦¤§¥¤©§¥¨¤¨
déì øîàike ,j`lnl `pihw axäNòà eúéLðòmiyiprn m`d ¨©¥©§¦©£¥

ef devn oebk ,da aiegn epi`y dyr zevn miiwn epi`y in minya
dfk cba xg` xfgl aiegn epi` zetpk rax` ely cba el oi` m`y

.devna aiigzdl ickdéì øîàoi` llk jxca mpn` ,j`lnd ¨©¥
la` ,jk lr minya miyiprnàçúéø àkéàc ïîæaqrk zrya - ¦§©§¦¨¦§¨

ïðéLðò.minya jk lr miyiprn - ¨§¦©
àîìLa úøîà éàzevny xne` dz` m` mipaen j`lnd ixac - ¦¨§©¦§¨¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד גלק

oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

éàøò äá àöåé ìåãâäå.weyl da z`vl yea epi`y -àøåñéà ïéðòì ïëå àîéìéà
íéàìëã.mi`lk da bx`p m` mi`lk meyn da oi` - da dqkzn ohw oi` i`c -

íéàìëá éàøò ïéà ïðúäåoi`y it lr s`y ,mi`lka i`xr oic oi` ,xnelk -

.mi`lk da bx`p m` mi`lk meyn da yi - i`xr da `vei lecbdáø øîàå
ïîçðoiprl oke - "mi`lk oiprl oke" i`n -

oi`y zilha ziviv ,`nl` .ziviva oicq

!mi`lk meyn da yi - xeriy daàìà
äøåèô éàîzilha elit`e :lirl xn`wc -

`ixy ikc ,zlhenl lihd oebk - dxeht

.exzyi` ixnbl - ziviva mi`lk `pngx

àðîéæ àãç.dxyk zlhenl lihd :lirl -

oky lke ,i`xza jpda `xykznc oeike

`hiyt - i`xzal wiqt ded i` i`nwa

ziviv dlek `dc ,mi`lk meyn da oi`c

!exwinøîúéà äúøáç ììëî àãç-

jd xnzi` dxyk zlhenl lihdc llkn

.mi`lkcäìåôë úéìèdkex` dzidy -

.dltke mizykøèåô ïåòîù éáøåm`y -

.dzirvn`a zeiviv z`vnp hytzíàù
úáééç äøôú.hytz `lc -éëéñá äè÷ðã

,dagx dxitz :xg` oeyl .y"wexa* -

seqa xn`c `d il `iywe .x"ihya**

o`n i`d :(my oiir a ,fl zegpn) "unewd"

.'ek `nilbl dihiigcèéùôéà,zilhd -

dagx dzidy .dzirvn`a ziviv eid

lhen ltkde ,dletk dzide eznewa miltk

dhnl zilh ly oiy`xd ipye ,ey`x lr

,cg`d oxwa eid zeiviv izye ,eixeg`n

,dlk ekx`y mewn ltkd iy`x ipya mipye

izy e`vnpe ,da elek ieag did dhytpyke

ey`x cbpk zilhd rvn`a ltk ly zeiviv

.`ax lyðë åðééä åàìó`dc -

.oicner dzirvn`aàøáâ úáåç úøáñ éî
àåä,odn zg`a ziviv zevn miiwl -

izixg` jda xhtizcàåä úéìè úáåç ?-

.ziviv zeperh ,jl yi xyr elit`eòééñî
äéì.`ed zilh zaegc -'åë íéðåùàøä-

cr ziviv dl dnl ,`ed `xab zaeg i`e

da dqkziy?àëàìîã àâéìôådaxc -

`xab zaegc xne` j`lndc ,`ped ax xa

.`idàðéãñ éñëéîãdil ded `lc -

zeqk meyn [a ,n] lirl opixn`ck ,ziviv

.dlilàìáøñody eply oze` oebk -

,[dhnl] mitpk ipy `l` dl oi`e ,oilebr

.zivivn dxehtcàìáøñ].[frla l"hpn* -

àáééçéî àì àäoicqc zilh od -

dil ztki` i`ne ,`laxqceäéáééçã éäð ?
àðîçøie`xd ,`aeig za zilh iqkin ik -

ixecd`l .`xabl `pngx diaiig ,zivivl

in da iieqk`le `aeigc zilh xza

[diaiig]é÷ãöè äéì øîà÷ éëä àìà ?
úéöéöî êîöò øèôéîìzeleagz ywaz -

,zeleagz = iwcvh .zivivn jnvr xehtl

:(` ,ep) "qpekd" wxta `nw `aaa exiage

.dcar carinl dl zi`c iwcvh lkàñôå÷ éìëli`edc ,ziviva zaiig - `qtewa zgpene zltewny it lr s` ,zivivl oiie`xd zezilh -zeqkzdl `id zcnere

.dia `pixw "da dqkz xy`" - daåãåáëì.oikixkzl -àúòù àéääá.znl eze` oiyaelyk -äéì ïðéîø éàãå,berilk inc `pinx `l i`c ,ziviv dia oilihn -

.zevnn dil xhti` :xnelkùìùì õåç.spkd ztyn zerav` ylyn dlrnl -øåôúécr eilr siqeie mgipie ,dxitzd heg on icin yiit `nlic opiyiig `le -

.onwl opixn`ck ,ziviv zelzl efg `l ylyl ueg `dc ."ieyrd on `le dyrz" `ki`e ,ziviv myl miheg drax`ùìù êåúá.ziviv my gipdl ie`xd -àì
øåôúé.`pyixtck ikdl opiyiig `kdc -øçà íå÷îîzrya df cban did `l df spke ,opira "mdicba itpk lr"c meyn .da dleze zlkz da yie ,zxg` zilhn -

.diyrúìëú àéáîù ïéåùå.dligzak o`k dpwzle dkxekle xefgl jixv `dc ,"ieyrd on `le" `kil `kdc .da dleze zxg` zilhn ziviv xizn -
ãáìáå
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zaiig jli`e o`kn ,zivivd on dxeht mei miyly lk dle`y zilh :(` ,cn) onwl opixn`c

dicic iedc `xab iablc oeik ,wlgl oi`c .`ziixe`cn xehtc ab lr s`e ,mi`lk ly elit`e

dcear ocirac idp :mipdkd iab (` ,bn zegpn) opixn`c `de .miypl oke ,mi`lk `kil

fphry yalz `l" (ak mixac) aizk `dc ,llk inc `l Ð `l dcear ocira `ly ,i`xzyi`

yalz milicb mewnay xnel ,"jl dyrz milicb

,cere .`pngx `xy dyial lkc rnyn ,fphry

la` ,mi`lk aezkd aiig ez`pdl ieyryzilhac

cere .dcear ocira `l` yial `l dpedk icba

ocira `ly inp dpedk icbac :mz epiax xne`

dcear ocirac idp :xn`w ikde .exy dcear

`ly ,dcearl micgeind ,xnelk Ð i`xzyi`

micgein mpi`y mze` ,xnelk Ð dcear ocira

`ztqeza gken oke .i`xzyi` `l ,dcearl

oi` lecb odk icbae dpedk icba :`ipzc ,mi`lkc

dpicna `viy lecb odk icba .mi`lk meyn mda

Ð zxyl `ly oia zxyl oia ycwna ,aiig Ð

.aiigc dpicnl dnec dlil i` oeir jixve .xeht

oernyc `caer `edde .opaxcn aiigc :xnel yie

zeyrl zr"c (` ,hq `nei) "el `a" wxt wicvd

edin .dxtd jiiy inp opaxcaÐ "jzxez extd 'dl

,`ziixe`cn aiigc ithd`xp `l` ,ikdrnyn`l

mey `kil dpicnac ,dpicnl zenewn zencl oi`e

die`xd dry oia biltn `l mzdc ,rcze .xzid

opixn`c `de .zxyl die`x dpi`y dryl zxyl

oze` oiltwny dpedk icba iab (my) "el `a" wxt

`l` ,odiy`x zgz] `weec e`lc ,odiy`x zgz

epiid Ð mi`lk meyn [odiy`x cbpk `ly

la` .`pngx `xyc dyiall inc `lc ,drvda

ixtqae .dyiall drvd oia wlgl oi` ziviv iab

iax ,ziviva aiig dlile meil cgeind zeqk :`ipz

zeqk z` minkg elha cegia :xne` `aa oa dcedi

iptn `l` zilha eaiig `le ,zivivd on dy` ly

ziviva mi`lkc d`xp jkl .ea dqkzn dlray

.dy`l oia dlila oia meia oia ,ixy

àãçyxit Ð xnzi` dzxiagc llkn

.`ziinwc llkn `ziixza :qxhpewa

l`enyc dinyn `ziixzac ,d`xp `kti`e

.dl xn`w

åúéùðò[aiig mc` oi`y] ,[i`d ik Ð dyr`]

.el oi` m` aiiegnd zilh zepwl

eid dhnly oic zia elit` Ð xenb dyr la`

.eytp `vzy cr eze` oiknéëädil xn`w

i` ,mewn lkne Ð zivivn jytp xhtnl iwcvh

oeik ,dilr yprinl jiiy `l `xab zaeg e`l

`lc rnyne ,"`l`" qxb qxhpewae .dil zilc

.icin gken

ïðéîødcpc `xza wxta izyxit Ð dil

.(a ,`q)
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,ïéåLå ;øèBt ïBòîL éaøå ,úéöéöa úáéiç äìeôk úélè©¦§¨©¤¤§¦¦§©¦¦§¥§¨¦
!àèéLt ,døôz .úáéiçL døôúe dìôk íàL¯àì ¤¦§¨¨§¨¨¤©¤¤§¨¨§¦¨¨

àáø éáì òì÷éà àðeä øa äaø .éëéña dè÷ðc ,àëéøö§¦¨§©§¨§¦¥©¨©¨¦§©§¥¨¨
éîøå äìeôk úélè éñkéî äåäc dééæç ,ïîçð áø øa©©©§¨©§¥©£¨¦©¥©¦§¨§¨¥
í÷å àèeç àúàå àèéLôéà ,àìéôk éåléò éèeç déì¥¥¦¨¥§¥¨¦§¦¨©£¨¨§¨

ðk eðééä åàì :déì øîà .déLéø éãäìàðîçø áúëc ó ©£¥¥¥£©¥¨©§¨¨§¨©©£¨¨
øîà .éúéøçà àîéìb éqkéà dééãL àúà !àúééøBàa§©§¨£¨©§¨¦©¥§¦¨©£¦¦£©
,àeä úélè úáBç ?àeä àøáb úáBç zøáñ éî :déì¥¦¨§©§©©§¨©©¦
,íéðBLàøä íéãéñç :déì òéiñî àîéì .dì éîø ìéæ¦§¥¨¥¨§©©©¥£¦¦¨¦¦

ìL da eâøàL ïåék!úìëz da ïéìéhî eéä L¯éðàL ¥¨¤¨§¨¨¨©¦¦¨§¥¤¨¥
.eäééLôpà éøîçîc ,íéãéñç,àëàìîc àâéìôe £¦¦§©§§¦©©§©§§¦¨§©§¨¨

øîà ,àðéãñ éqkéîc àðéè÷ áøì déçkLà àëàìîc§©§¨¨©§©¥§©§¦¨§¦©¥§¦¨£©
,àåúéña àìaøñå àèéé÷a àðéãñ !àðéè÷ ,àðéè÷ :déì¥§¦¨§¦¨§¦¨§©§¨§©§§¨§¦§¨
eúéLðò :déì øîà ?äéìò àäz äî úìëz ìL úéöéö¦¦¤§¥¤©§¥¨¤¨£©¥¨§¦
éà ;ïðéLðò àçúéø àkéàc ïîæa :déì øîà ?äNòà©£¤£©¥¦§¨§¦¨¦§¨¨§¦©¦

àeä àøáb úáBç àîìLa zøîà¯àìc ,áéiçîc eðééä ¨§©§¦§¨¨©©§¨©§§¦©©§¨
àeä úélè úáBç zøîà éà àlà ,éîø à÷¯àì àä ¨¨¥¤¨¦¨§©§©©¦¨¨

!àáéiçéî¯déáéiçc éäð ?àeä àøáb úáBç ,éàî àlà ¦©§¨¤¨©©©§¨§¦§©§¥
úélè éqkéî ék ,àáeiç úác úélè éqkéî ék àðîçø©£¨¨¦¦©¥©¦§©¦¨¦¦©¥©¦
éëä àlà ?àðîçø déáéiç éî ,àéä àáeiç úa åàìc§¨©¦¨¦¦©§¥©£¨¨¤¨¨¦
áø øîà ?úéöévî CLôð øèôéîì é÷cöè :déì øîà÷̈¨©¥©§§¦§¦§©©§¨¦¦¦¨©©
ïéáéiç àñôe÷ éìk :ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáBè¦©¦§¨¨©§¥§¥§¨©¨¦
,äøeètL BãBáëì dàNòL ï÷æa ìàeîL äãBîe .úéöéöa§¦¦¤§¥§¨¥¤£¨¨¦§¤§¨
éàä ,àðîçø øîà "da äqëz øLà" ?àîòè éàî©©§¨£¤§©¤¨¨©©£¨¨©
,déì ïðéîø éàcå àzòL àéääa .àãéáò ééeñkéàì åàì̈§¦©¥£¦¨§©¦©§¨©©¨¥©¥
éaø øîà äáçø øîà ."eäNò óøç Løì âòì" íeMî¦Ÿ¥¨¨¥¥Ÿ¥¨©©£¨¨©©¦

ì õeç ,äòø÷pL úélè :äãeäéìLL¯CBz ,øBtúé §¨©¦¤¦§§¨§¨¦§
ìLL¯ì õeç ,äòø÷pL úélè :éëä éîð àéðz .øBtúé àììLL¯ìL CBz .øBtúéL¯ ¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¦©¦¤¦§§¨§¨¦§¨

ìò änà eléôà àéáé àlL ,ïéåLå ;øBtúé :íéøîBà íéîëçå ,øBtúé àì :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥Ÿ¦§©£¨¦§¦¦§§¨¦¤Ÿ¨¦£¦©¨©
,da äìBúå øçà íB÷nî úìëz àéánL ,ïéåLå ;da äìBúå úìëz dáe øçà íB÷nî änà©¨¦¨©¥¨§¥¤§¤¨§¨¦¤¥¦§¥¤¦¨©¥§¤¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zegpn(iyily meil)

ìBãbäådpy b"i oada àöBéda `veiy s` ,dyall yea epi`e weyl §©¨¥¨
wx.úéöéöa úáéiç ,éàøò Cøc¤¤£©©¤¤§¦¦

y dphw zilhd m` :`ziixad dtiqenäqkúî ïèwä ïéàleki - ¥©¨¨¦§©¤
zeqklda àöBé ìBãbäL ét ìò óà ,Baeøå BLàø Bajxca weyl Ÿ§©©¦¤©¨¥¨

äøeèt ,éàøò.zivivn £©§¨
:`ziixad zniiqneda ïðéåäå .'íéàìk ïéðòì ïëå'epl`ye - §¥§¦§©¦§©¦©£¦©¨

,ef `ziixaaéàîdpeekd dn -'àîéìéà .'íéàìk ïéðòì ïëåm` - ©§¥§¦§©¦§©¦¦¥¨
xn`z'íéàìëc àøeqéà ïéðòì ïëå'oi` df xeriy ea oi`y cbay - §¥§¦§©¦¨§¦§©¦

mi`lk xeqi` eaïðz ïðà àäådpyna epipy ixde -(a"n h"t mi`lk) §¨£©§©
ïéà'oic'íéàìëa éàøòzyiall `l s` ie`x epi`y cba s`y - ¥£©§¦§©¦

.mi`lk xeqi` ea yi irx`÷çöé øa ïîçð áø øîàåepipyy dn - §¨©©©§¨©¦§¨
dpeekd ,'mi`lk oiprl oke' `ziixaa'ïéãñ ïéðòì ïëåozyt ly §¥§¦§©¨¦

úéöéöaxnv `idy zlkz'xeriy da yiy zilhy `ziixad zpeeke . §¦¦
xeqi` da oi`e zlkz ly xnv iheg da lihdl xzen ,ziviv aeig

.mi`lk
ean ixdlihdl xzen ziviv xeriy ea yiy cba wxy ef `ziixaa x`

da oi` zivivn dxehtd zilh elit`y l`eny xn` ji`e ,mi`lk ea
.mi`lk xeqi`

:`xnbd zvxznéàî àlàzilh' idn -'äøeètoi` ,l`eny xn`y ¤¨©§¨
l `l` ,ziviv aeig xeriy da oi`y zilhl dpeekdìéèäziviv ¥¦

úìèenìcer mdilr siqede zeiviv rax` da yi xaky zilhl - ©¤¤
da eid xak ixdy ,'dxeht zilh' `id efe] spk lka miheg drax`
l`eny xn` jk lre .[zeiviv cer da lihdln dxeht `ide zeiviv
mixzeind mihegd mby ,meyne .ef zilha mi`lk xeqi` oi`y
mihegd zrax` z` jezgi eli`e xg`n 'ziviv' mya mi`xwp
mi`xwp mdy oeike .el` mihega ziviv zevn miiwzz mixg`d
.ziviva mi`lk dxez dxizdy xzidd llka md ixd 'ziviv'
dgec 'devn'dy xzidd xcb oi` ,mi`lk xeqi` dxez dxizdyky
zniiwzn devnd oi`y miheg mze` ixd ok did m`y] xeqi`d z`
xeqi` dxez dxizd ixnbly `l` [mi`lk meyn mixeq` mda
xzed 'ziviv' mi`xwp miheg mze` mby oeike 'ziviv' iabl mi`lk

.mi`lk xeqi` mda
,dyw ,'zlhenl lihd' oicl `xif iax zpeek ok` m` :`xnbd dywn

àðîéæ àãç àøéæ éaø døîà àäådf oic `xif iax xn` xak ixd - §¨£¨¨©¦¥¨£¨¦§¨
(:n lirl)oi`y i`ce dxiyk zivivdy oeike 'dxiyk zlhenl lihd'y

:`xnbd zvxzn .mi`lk xeqi` daøîzéà dúøéáçã ììkî àãç- £¨¦§¨©£¤§¨¦§©
lirl enya `aedy oicd z` wx xn` `xif iax(:n)zlhenl lihd'y
enya xg` `xen` xn` eixac it lre 'dxiykz`aend `xnind z`

da oi` dxiyk ef zivivy xg`ny ,mi`lk xeqi` da oi`y epziibeqa
.ziviv lk oick mi`lk xeqi`

zeivivd eidiy ,ziviv zevn .xg` oipra oecl zxaer `xnbd
xn`py ,cbad 'spk' lr zelhen(gl eh xacna).'mdicba itpk lr'

okid ,zltewn `idyk dyael `edy zilha zwqer oldl `ibeqd
.dly 'spk'd mewn `ed
äìeôk úélè ,ïðaø eðzdltke ,zezilh izy enk dkex` zilh - ¨©¨¨©¦§¨

,dyall ick,úéöéöa úáéiçizya zeiviv izy lihdl el yie ©¤¤§¦¦
zilhd zetpk mdy ,ltkd mewn zeevw izya zeiviv izye dizetpk

.zltewn `idy drya,øèBt ïBòîL éaøåmeynltkd zeevw oi`y §©¦¦§¥
df mewn didi zilhd hytz m` ixdy ,zilhd 'spk' zeaygp

'spk'a `le rvn`a.
,`ziixad dtiqeneïéåLå,oerny iaxe `nw `pz -dìôk íàL §¨¦¤¦§¨¨

døôúeltkd mewn z` xtze -úáéiçLzeevwa ziviv lihdl - §¨¨¤©¤¤
zetpk md ltkd zeevwe zilhd hytiz `l aey xtzy oeiky ,ltkd

.dxetzd zilhd
:`xnbd dywnàèéLt døôzz` xtz m`y xacd heyt ixd - §¨¨§¦¨

`l aey xtz m` ixdy ,ltkd zeevwa ziviv lihdl el yiy zilhd
.'spk'd `ed xtzd mewne zilhd hytiz

:`xnbd zvxznàëéøö àì,ynn xtzy ote`a df oicl jixv oi` - Ÿ§¦¨

ycgl `ziixad zpeek `l``a mby`l` ynn xtz `ly ote
éëéña dè÷ðcoerny iax dcen df ote`a mby ,zekiqa xaigy - §¨§¨§¦¥

.dxetz `id eli`k ltkd zeevwa ziviv milihny
:df oipra didy dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà àðeä øa äaø- ©¨©¨¦§©§¥

zial oncfddééæç .ïîçð áø øa àáø`axl dax d`x -äåäc ¨¨©©©§¨©§¥©£¨
äìeôk úélè éqkéîdid ey`x xy`k ,dletk zilh yael didy - ¦©¥©¦§¨

,eixeg`n milhen eid zilhd iy`x izye ,ltkd mewna sehréîøe§¦
àìéôk éåléò éèeç déìltkd mewn zeevw ipya zeivivd lihde - ¥¥¦¨¥§¥¨

okn xg`l .`nw `pz zrckeàèéLtéàdletiwn zilhd dhytp - ¦§¦¨
`ax z` dqik ipyd divge eiptln `ax z` dqik divg xy`k

,zilhd dze`a miqekn eid ey`xe eteb lky jk ,eixeg`nàúàå©£¨
déLéø éãäì í÷å àèeçmewna dligzn lihdy zivivd ihege - ¨§¨©£¥¥¥

.`ax ly ey`x cbpk zrk eid ltkd
déì øîàxg`n ltkd mewn zeevwa zeiviv lihdl oi` ,`axl dax ¨©¥

cðk eðééä åàìàúééøBàa àðîçø áúëc ózilhd 'spk' df oi` - ¨©§¨¨§¨©©£¨¨§©§¨
zeaygp mpi` ltkd mewn zeevwy ,ziviv ea lihdl dxez dxn`y

.'spk'
dééãL àúàetebn zilhd z` xiqde dax ixac z` laiw `ax - £¨©§¥

eéqkéàéúéøçà àîéìb.xg` cba dizgz yale - ¦©¥§¦¨©£¦¥
déì øîà,`axl daxàeä àøáb úáBç úøáñ éîxaeq dz` m`d - ¨©¥¦¨§©©©§¨

`ed f`y cbad z` yael mc`d xy`k wx dxn`p ziviv zevny
ziviv zevn `l` ,oekp df oi` ,ziviv ea lihdl aiigúélè úáBç©©¦

àeäjpi`e el`k micba dxyr jl yi m` elit`y ,cbad zaeg -
,okle .ziviv ea lihdl aeig yi ,myaeldì éîø ìéælhde jl - ¦§¥¨

.jtebn zhyty dkex` zilh dze` ly zeheytd zetpka zeiviv
déì òéiñî àîéì`id ziviv zevny dax zhiyl reiq `iadl yi - ¥¨§©©¥

.cbad zaeg
`ziixaa epipyíéðBLàøä íéãéñçdrya ,zeevna mifixf eidy £¦¦¨¦¦

cba mibxe` eidyìL da eâøàL ïåékL`lyk ,cbad zbix` seqa - ¥¨¤¨§¨¨Ÿ
,zerav` yly ly xeriy wx `l` ezbix` znlydl xzepeéä̈

e mifxcfn.úìëz da ïéìéèîyly jeza `ed zivivd zlhd mewny §¦¦¨§¥¤
mewnl cbad zbix`a eribdyk cin ,okle ,eztyl zekenqd zerav`
mze`y ,o`kne .dbix`d xnb mcew cer ziviv lihdl efxcfd df
`l` daegd oi` m`y ,cbad zaeg `id ziviv zevny exaq miciqg

.cbad eyaly iptl cer ziviv lihdl efxcfd recn ,dyiala
:`xnbd dgeczrya `l` ziviv zaeg oi`y xnel jl yi mlerl

mle` ,dyialdeäééLôpà éøîçîc íéãéñç éðàLmd mipey - ¨¦£¦¦§©§§¦©©§©§
zrya `ly s` cbaa ziviv lihdl mnvr lr exingdy miciqgd

.dyial
àâéìôed ax xa dax -cbad zaeg `id ziviv zevny xaeqd `pe §¦¨

lr wleg ,ziviv ea lihdl aiig eyael epi`yk s`eàëàìîc- §©§£¨
cbad z` yaeld mc`d lr zlhen ziviv zevny xn`y j`lnd
.`ad dyrndn gkeny itk ziviv lihdln xeht eyael epi` m` j`

àðéè÷ áøì déçkLà àëàìîc`pihw ax z` `vn j`lnd - §©§£¨©§§¥§©§¦¨
àðéãñ éqkéîc,ziviv ea lihd `le ozyt oicqa dqkzn didy - §¦©¥§¦¨
`xnba x`eank(:n lirl).ozyt ly oicqa ziviv milihn oi`yøîà̈©

déì,j`lndàèéé÷a àðéãñ ,àðéè÷ àðéè÷oicq dz` yael - ¥§¦¨§¦¨§¦¨§©§¨
uiwd zeniaàåúéña àìaøñådl oi`y dnilb yael dz` sxegae - §©§¨¨§¦§¨

zevn ,zeraexn zetpk rax`.äéìò àäz äî úìëz ìL úéöéö¦¦¤§¥¤©§¥¨¤¨
déì øîàike ,j`lnl `pihw axäNòà eúéLðòmiyiprn m`d ¨©¥©§¦©£¥

ef devn oebk ,da aiegn epi`y dyr zevn miiwn epi`y in minya
dfk cba xg` xfgl aiegn epi` zetpk rax` ely cba el oi` m`y

.devna aiigzdl ickdéì øîàoi` llk jxca mpn` ,j`lnd ¨©¥
la` ,jk lr minya miyiprnàçúéø àkéàc ïîæaqrk zrya - ¦§©§¦¨¦§¨

ïðéLðò.minya jk lr miyiprn - ¨§¦©
àîìLa úøîà éàzevny xne` dz` m` mipaen j`lnd ixac - ¦¨§©¦§¨¨

zivivàeä àøáb úáBçokle ziviv zevn miiwl aiegn mc` lky - ©©§¨
áéiçîc eðééälr minyd on yperaéîø à÷ àìclihd `ly - ©§§¦©©§Ÿ¨¨¥
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oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

éàøò äá àöåé ìåãâäå.weyl da z`vl yea epi`y -àøåñéà ïéðòì ïëå àîéìéà
íéàìëã.mi`lk da bx`p m` mi`lk meyn da oi` - da dqkzn ohw oi` i`c -

íéàìëá éàøò ïéà ïðúäåoi`y it lr s`y ,mi`lka i`xr oic oi` ,xnelk -

.mi`lk da bx`p m` mi`lk meyn da yi - i`xr da `vei lecbdáø øîàå
ïîçðoiprl oke - "mi`lk oiprl oke" i`n -

oi`y zilha ziviv ,`nl` .ziviva oicq

!mi`lk meyn da yi - xeriy daàìà
äøåèô éàîzilha elit`e :lirl xn`wc -

`ixy ikc ,zlhenl lihd oebk - dxeht

.exzyi` ixnbl - ziviva mi`lk `pngx

àðîéæ àãç.dxyk zlhenl lihd :lirl -

oky lke ,i`xza jpda `xykznc oeike

`hiyt - i`xzal wiqt ded i` i`nwa

ziviv dlek `dc ,mi`lk meyn da oi`c

!exwinøîúéà äúøáç ììëî àãç-

jd xnzi` dxyk zlhenl lihdc llkn

.mi`lkcäìåôë úéìèdkex` dzidy -

.dltke mizykøèåô ïåòîù éáøåm`y -

.dzirvn`a zeiviv z`vnp hytzíàù
úáééç äøôú.hytz `lc -éëéñá äè÷ðã

,dagx dxitz :xg` oeyl .y"wexa* -

seqa xn`c `d il `iywe .x"ihya**

o`n i`d :(my oiir a ,fl zegpn) "unewd"

.'ek `nilbl dihiigcèéùôéà,zilhd -

dagx dzidy .dzirvn`a ziviv eid

lhen ltkde ,dletk dzide eznewa miltk

dhnl zilh ly oiy`xd ipye ,ey`x lr

,cg`d oxwa eid zeiviv izye ,eixeg`n

,dlk ekx`y mewn ltkd iy`x ipya mipye

izy e`vnpe ,da elek ieag did dhytpyke

ey`x cbpk zilhd rvn`a ltk ly zeiviv

.`ax lyðë åðééä åàìó`dc -

.oicner dzirvn`aàøáâ úáåç úøáñ éî
àåä,odn zg`a ziviv zevn miiwl -

izixg` jda xhtizcàåä úéìè úáåç ?-

.ziviv zeperh ,jl yi xyr elit`eòééñî
äéì.`ed zilh zaegc -'åë íéðåùàøä-

cr ziviv dl dnl ,`ed `xab zaeg i`e

da dqkziy?àëàìîã àâéìôådaxc -

`xab zaegc xne` j`lndc ,`ped ax xa

.`idàðéãñ éñëéîãdil ded `lc -

zeqk meyn [a ,n] lirl opixn`ck ,ziviv

.dlilàìáøñody eply oze` oebk -

,[dhnl] mitpk ipy `l` dl oi`e ,oilebr

.zivivn dxehtcàìáøñ].[frla l"hpn* -

àáééçéî àì àäoicqc zilh od -

dil ztki` i`ne ,`laxqceäéáééçã éäð ?
àðîçøie`xd ,`aeig za zilh iqkin ik -

ixecd`l .`xabl `pngx diaiig ,zivivl

in da iieqk`le `aeigc zilh xza

[diaiig]é÷ãöè äéì øîà÷ éëä àìà ?
úéöéöî êîöò øèôéîìzeleagz ywaz -

,zeleagz = iwcvh .zivivn jnvr xehtl

:(` ,ep) "qpekd" wxta `nw `aaa exiage

.dcar carinl dl zi`c iwcvh lkàñôå÷ éìëli`edc ,ziviva zaiig - `qtewa zgpene zltewny it lr s` ,zivivl oiie`xd zezilh -zeqkzdl `id zcnere

.dia `pixw "da dqkz xy`" - daåãåáëì.oikixkzl -àúòù àéääá.znl eze` oiyaelyk -äéì ïðéîø éàãå,berilk inc `pinx `l i`c ,ziviv dia oilihn -

.zevnn dil xhti` :xnelkùìùì õåç.spkd ztyn zerav` ylyn dlrnl -øåôúécr eilr siqeie mgipie ,dxitzd heg on icin yiit `nlic opiyiig `le -

.onwl opixn`ck ,ziviv zelzl efg `l ylyl ueg `dc ."ieyrd on `le dyrz" `ki`e ,ziviv myl miheg drax`ùìù êåúá.ziviv my gipdl ie`xd -àì
øåôúé.`pyixtck ikdl opiyiig `kdc -øçà íå÷îîzrya df cban did `l df spke ,opira "mdicba itpk lr"c meyn .da dleze zlkz da yie ,zxg` zilhn -

.diyrúìëú àéáîù ïéåùå.dligzak o`k dpwzle dkxekle xefgl jixv `dc ,"ieyrd on `le" `kil `kdc .da dleze zxg` zilhn ziviv xizn -
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zaiig jli`e o`kn ,zivivd on dxeht mei miyly lk dle`y zilh :(` ,cn) onwl opixn`c

dicic iedc `xab iablc oeik ,wlgl oi`c .`ziixe`cn xehtc ab lr s`e ,mi`lk ly elit`e

dcear ocirac idp :mipdkd iab (` ,bn zegpn) opixn`c `de .miypl oke ,mi`lk `kil

fphry yalz `l" (ak mixac) aizk `dc ,llk inc `l Ð `l dcear ocira `ly ,i`xzyi`

yalz milicb mewnay xnel ,"jl dyrz milicb

,cere .`pngx `xy dyial lkc rnyn ,fphry

la` ,mi`lk aezkd aiig ez`pdl ieyryzilhac

cere .dcear ocira `l` yial `l dpedk icba

ocira `ly inp dpedk icbac :mz epiax xne`

dcear ocirac idp :xn`w ikde .exy dcear

`ly ,dcearl micgeind ,xnelk Ð i`xzyi`

micgein mpi`y mze` ,xnelk Ð dcear ocira

`ztqeza gken oke .i`xzyi` `l ,dcearl

oi` lecb odk icbae dpedk icba :`ipzc ,mi`lkc

dpicna `viy lecb odk icba .mi`lk meyn mda

Ð zxyl `ly oia zxyl oia ycwna ,aiig Ð

.aiigc dpicnl dnec dlil i` oeir jixve .xeht

oernyc `caer `edde .opaxcn aiigc :xnel yie

zeyrl zr"c (` ,hq `nei) "el `a" wxt wicvd

edin .dxtd jiiy inp opaxcaÐ "jzxez extd 'dl

,`ziixe`cn aiigc ithd`xp `l` ,ikdrnyn`l

mey `kil dpicnac ,dpicnl zenewn zencl oi`e

die`xd dry oia biltn `l mzdc ,rcze .xzid

opixn`c `de .zxyl die`x dpi`y dryl zxyl

oze` oiltwny dpedk icba iab (my) "el `a" wxt

`l` ,odiy`x zgz] `weec e`lc ,odiy`x zgz

epiid Ð mi`lk meyn [odiy`x cbpk `ly

la` .`pngx `xyc dyiall inc `lc ,drvda

ixtqae .dyiall drvd oia wlgl oi` ziviv iab

iax ,ziviva aiig dlile meil cgeind zeqk :`ipz

zeqk z` minkg elha cegia :xne` `aa oa dcedi

iptn `l` zilha eaiig `le ,zivivd on dy` ly

ziviva mi`lkc d`xp jkl .ea dqkzn dlray

.dy`l oia dlila oia meia oia ,ixy

àãçyxit Ð xnzi` dzxiagc llkn

.`ziinwc llkn `ziixza :qxhpewa

l`enyc dinyn `ziixzac ,d`xp `kti`e

.dl xn`w

åúéùðò[aiig mc` oi`y] ,[i`d ik Ð dyr`]

.el oi` m` aiiegnd zilh zepwl

eid dhnly oic zia elit` Ð xenb dyr la`

.eytp `vzy cr eze` oiknéëädil xn`w

i` ,mewn lkne Ð zivivn jytp xhtnl iwcvh

oeik ,dilr yprinl jiiy `l `xab zaeg e`l

`lc rnyne ,"`l`" qxb qxhpewae .dil zilc

.icin gken

ïðéîødcpc `xza wxta izyxit Ð dil

.(a ,`q)
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éàøò Cøc da àöBé ìBãbäå¯ïéà .úéöéöa úáéiç §©¨¥¨¤¤£©©¤¤§¦¦¥
ìBãbäL ét ìò óà ,Baeøå BLàø Ba äqkúî ïèwä©¨¨¦§©¤Ÿ§©©¦¤©¨

éàøò da àöBé¯,da ïðéåäå ;íéàìk ïéðòì ïëå ,äøeèt ¥¨£©§¨§¥§¦§©¦§©¦§¨¥©¨
àøeqéà ïéðòì ïëå àîéìéà ?"íéàìk ïéðòì ïëå" éàî©§¥§¦§©¦§©¦¦¥¨§¥§¦§©¦¨

íéàìëc¯øîàå ;íéàìëa éàøò ïéà :ïðz ïðà àäå §¦§©¦§¨£©§©¥£©§¦§©¦§¨©
éàî àlà !úéöéöa ïéãñ ïéðòì ïëå :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨§¥§¦§©¨¦§¦¦¤¨©

äøeèt¯¯ .úìheîì ìéhäàãç àøéæ éaø døîà àäå §¨¦¦§¤¤§¨£¨¨©¦¥¨£¨
!àðîéæ¯:ïðaø eðz .øîzéà dzøéáçc ììkî àãç ¦§¨£¨¦§©©£¥§¨¦§©¨©¨©

,ïéåLå ;øèBt ïBòîL éaøå ,úéöéöa úáéiç äìeôk úélè©¦§¨©¤¤§¦¦§©¦¦§¥§¨¦
!àèéLt ,døôz .úáéiçL døôúe dìôk íàL¯àì ¤¦§¨¨§¨¨¤©¤¤§¨¨§¦¨¨

àáø éáì òì÷éà àðeä øa äaø .éëéña dè÷ðc ,àëéøö§¦¨§©§¨§¦¥©¨©¨¦§©§¥¨¨
éîøå äìeôk úélè éñkéî äåäc dééæç ,ïîçð áø øa©©©§¨©§¥©£¨¦©¥©¦§¨§¨¥
í÷å àèeç àúàå àèéLôéà ,àìéôk éåléò éèeç déì¥¥¦¨¥§¥¨¦§¦¨©£¨¨§¨

ðk eðééä åàì :déì øîà .déLéø éãäìàðîçø áúëc ó ©£¥¥¥£©¥¨©§¨¨§¨©©£¨¨
øîà .éúéøçà àîéìb éqkéà dééãL àúà !àúééøBàa§©§¨£¨©§¨¦©¥§¦¨©£¦¦£©
,àeä úélè úáBç ?àeä àøáb úáBç zøáñ éî :déì¥¦¨§©§©©§¨©©¦
,íéðBLàøä íéãéñç :déì òéiñî àîéì .dì éîø ìéæ¦§¥¨¥¨§©©©¥£¦¦¨¦¦

ìL da eâøàL ïåék!úìëz da ïéìéhî eéä L¯éðàL ¥¨¤¨§¨¨¨©¦¦¨§¥¤¨¥
.eäééLôpà éøîçîc ,íéãéñç,àëàìîc àâéìôe £¦¦§©§§¦©©§©§§¦¨§©§¨¨

øîà ,àðéãñ éqkéîc àðéè÷ áøì déçkLà àëàìîc§©§¨¨©§©¥§©§¦¨§¦©¥§¦¨£©
,àåúéña àìaøñå àèéé÷a àðéãñ !àðéè÷ ,àðéè÷ :déì¥§¦¨§¦¨§¦¨§©§¨§©§§¨§¦§¨
eúéLðò :déì øîà ?äéìò àäz äî úìëz ìL úéöéö¦¦¤§¥¤©§¥¨¤¨£©¥¨§¦
éà ;ïðéLðò àçúéø àkéàc ïîæa :déì øîà ?äNòà©£¤£©¥¦§¨§¦¨¦§¨¨§¦©¦

àeä àøáb úáBç àîìLa zøîà¯àìc ,áéiçîc eðééä ¨§©§¦§¨¨©©§¨©§§¦©©§¨
àeä úélè úáBç zøîà éà àlà ,éîø à÷¯àì àä ¨¨¥¤¨¦¨§©§©©¦¨¨

!àáéiçéî¯déáéiçc éäð ?àeä àøáb úáBç ,éàî àlà ¦©§¨¤¨©©©§¨§¦§©§¥
úélè éqkéî ék ,àáeiç úác úélè éqkéî ék àðîçø©£¨¨¦¦©¥©¦§©¦¨¦¦©¥©¦
éëä àlà ?àðîçø déáéiç éî ,àéä àáeiç úa åàìc§¨©¦¨¦¦©§¥©£¨¨¤¨¨¦
áø øîà ?úéöévî CLôð øèôéîì é÷cöè :déì øîà÷̈¨©¥©§§¦§¦§©©§¨¦¦¦¨©©
ïéáéiç àñôe÷ éìk :ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáBè¦©¦§¨¨©§¥§¥§¨©¨¦
,äøeètL BãBáëì dàNòL ï÷æa ìàeîL äãBîe .úéöéöa§¦¦¤§¥§¨¥¤£¨¨¦§¤§¨
éàä ,àðîçø øîà "da äqëz øLà" ?àîòè éàî©©§¨£¤§©¤¨¨©©£¨¨©
,déì ïðéîø éàcå àzòL àéääa .àãéáò ééeñkéàì åàì̈§¦©¥£¦¨§©¦©§¨©©¨¥©¥
éaø øîà äáçø øîà ."eäNò óøç Løì âòì" íeMî¦Ÿ¥¨¨¥¥Ÿ¥¨©©£¨¨©©¦

ì õeç ,äòø÷pL úélè :äãeäéìLL¯CBz ,øBtúé §¨©¦¤¦§§¨§¨¦§
ìLL¯ì õeç ,äòø÷pL úélè :éëä éîð àéðz .øBtúé àììLL¯ìL CBz .øBtúéL¯ ¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¦©¦¤¦§§¨§¨¦§¨

ìò änà eléôà àéáé àlL ,ïéåLå ;øBtúé :íéøîBà íéîëçå ,øBtúé àì :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥Ÿ¦§©£¨¦§¦¦§§¨¦¤Ÿ¨¦£¦©¨©
,da äìBúå øçà íB÷nî úìëz àéánL ,ïéåLå ;da äìBúå úìëz dáe øçà íB÷nî änà©¨¦¨©¥¨§¥¤§¤¨§¨¦¤¥¦§¥¤¦¨©¥§¤¨
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`oifgeקנ mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

ú÷ñôåî àäú àìù ãáìáådpin rny .oinily diheg lk `diy -cban mixizn

.cbaléàìá éà àîìéã`le ,da dleze xg` mewnn zlkz `iany :ipzwc `d -

xiznc xn`w zivivl die`x oi`c dlazpc dpey`x zilhl ,dl dfanc oeifal opiyiig

.zivivd dpnnäá ïéøèåô íéòáö éðéî ìëineiwl `kil spk oinc oeikc .oal meyl -

da ediy `l` ,oal xg` xfgl jl oi` - da

.oipin ipyïìéà àì÷î õåç,zlkzl incc -

lkc xaqe `pixg` ypi`l dl oafnc oipnife

- izixg` zilhl jixvn ike ,zlkz diheg

,oal mr my ozepe `kdn miheg ixz liwy

xhtp odn zg` z`vnpe .oal ozi el` zgze

mr oli` `lw icye ,zlkz meyl oli` `lwa

.devn `la mi`lk iede ,ziviva oaléáéúéî
äðéî àìà ïáì íùì äá ïéøèåô ïéà úéìè-

minec` oiheg ipy da lihi - `id dnec` m`

.mipeeb x`y oke ,zlkz oiheg ipyeàéáî
úìëúxg` xace ,zlkz myl oiheg ipy -

oin ied zlkz i`dc ab lr s`e .oal myl

xza opilf`c ,opira mipin ipy ikd elit` ,spk

.zezilh aexøùë àéáä íàå`lw `nl` -

.da xhet inp oli`ïéèåç äòáøà úá úéìèá
.xyk - oli` `lw mipye zlkz mipy -

ïéèåç äðîù úá úéìèázlkz rax` -

ipy zevn miiwl oli` `lw rax` da lihde

oli` `lw xale li`edc .oileqt - mipin

jixvn `nlc opiyiig ,dkxev lk oiheg `ki`

`kdn zlkzc jpd liwye ,izixg` zilhl

.oli` `lw `l` `kd `kile ,mzd dl ilze

oeyl .da ilze oli` `lwc jpd liwy ,inp i`

ipy` `dc - oli` `lwn ueg :xwire xg`

.oiey odi`xn el`e ,opictw day ze`xn

øùë àéáä íà 'åë éáéúéîdpny za zilh -

ywiae ,xg` oine zlkz ly drax` ,oiheg

lihi `l - mixg` drax` cer da lihdl

`die xg` yi`l epxkni `ny ,oli` `lw

zilha ozie o`kn mxizie ,zlkz mdy xeaq

xyk `iad m`e .oal mr zlkz mewna zxg`

xace zlkz ly oiheg rax`a dxhtp `dc -

.xg`äðéî òîùjd meyn da lqtcn -

.cbal cban oixiznc ,`yygãáò éàã àîìã
(xaqc) ,daxeg `wtp f` oxizde xar m` -

.dicegl oli` `lwn ziviv `xzyncøðî
øðì.dkepgc oze` -øñîmr ezilh -

.zivivdàøö÷ì`nlic yiig `le ,qaekl -

.oli` `lw da inxe zlkz `wzpinåäì ãéáò
àñéñoink zivivd ltwn qaekl dpzepyk -

.wzpi `ly ick ,l"iyenl* mixewy zrwt

èçéî åäì èééç,dty oink zilhl dyer -

.dtyd xteze ,dkeza oihegd `iagne

äòáøà.dpnyl olteke ,zilhd xega ozp oiheg -úùìåùîon [cal] sprd dielz -

.licbdòáøà.zerav` -íéøîåà ììä úéáù ùìùåzg` rav` lk `dzy -

.dphwa ziye ,lceb zcn epiidc ,mc` lk ly gtha rax`nàúìéúáoleke .rav` -

.zg` dcnòáøàrax`n xzei dtyd on wigxi `ly ,zerav` rax` jeza oiheg -

.zerav`àöåé àìà úéöéö íù ïéà.edyn spkd on `veie ielz -
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ãáìáå.opirny` i`ne `yexit i`n oeir jixv Ð zwqten `dz `lyïéà`l` da xhet

icin :dnize .minec` miheg ipy da lihi `id dnec` m` :qxhpewa yxit Ð dpin

cere] .ied (a ,`i dkeq) "edep`e il` df" meyn ,opaxcn `nye ?[a ,gl zegpn] mixbw `raiv

.[`ziixe`cn mpina `l` xhet oi`c ,oiwixiqe jlke oi`xiy oebk mipin x`ya ixii`c d`xp

opixn` `dc ,`wec e`l mi`xiya yxitc dne

.[a ,hl zegpn] mda oixhet mizyte xnvc

íàå,qxhpewa yxitc i`nl Ð xyk `iad

dnecy meyn leqt oal mewna oli` `lwc

?jixt i`n :dyw ,mipin ipy o`k oi`e zlkzl

:ixn`c ,oiwxit yixc opaxk `ziixa i`d `nlc

!zlkzd z` zakrn oald oi`

ïàëyix izyxit Ð oiheg dpny za zilha

.[` ,gl] oiwxit

áøzaeg xn`c o`nl elit`e Ð oixizn oi` xn`

,zilhd zevn lhal oi`c ax xaq ,`xab

`rivn `aa) "l`eyd" seqa dfefna ogky`ck

ab lr s`e ,dfefnd lhpy eze` yprpy (` ,aw

lr s` ,oixizn xn`c l`enye .`id xcd zaegc

aiign l`eny `dc ,`id zilh zaeg xaqwc ab

zilh ick `l` el oi`c oeik ,`qtew ilk lirl

shrzdl utg `edy dze`a oziy aeh Ð zg`

.dfefnl inc `le ,daìëÐ axk ciar xnc ilin

`bxy dax ixy (` ,en zay) "dxik" seqc `de

zngn dvwena l`enye axc `zbelte ,`htpc

zkznc `nlc Ð (` ,fpw) zay idliy qe`in

.`aeh `zaxaxc `zbelt `ki` mzdc ,eze .ixii`

.oeir jixveúéá`nrh Ð rax` mixne` i`ny

"licb" :(a ,hl) lirl opiyxcck ,`gip i`ny ziac

ziac `nrh la` .drax` Ð "milicb" ,mipy Ð

milicb `l` edl zilc xnel wgecc ,dyw lld

(dpin rnye) !`zlz ixd Ð zlkz lizte mipy

epiid Ð drax` "milicb" opiyxcc `d [`nye]

i`ny zia ixaq `zyde .i`w oal`e ,dlitka

`xaqe ,`wec e`l "lizt"c ,zlkz oicd `edc

,dlitk `la oiheg drax` epiide ,mzeeydl `ed

,ar) `neiac `de .`weec "lizt"c ixaq lld ziae

(mipey`x ded) mzd Ð "lizt"n yixc (`

ixiinc ,xcdn (ixz) `yixa aizkc [mipy`]

zial edl `wtp "licbn"c yxit mz epiaxe .letka

d`xpe ."elicb caer" mbxezn "zear"c ,lld

,dyy ixd "milicb" iyxc lld ziac df yexitl

yixc `lc xzei okzie .xyr mipy eltkpyke

rneyÐ "mdl eyre" :ixtqa rnyn oke ."milicb"

xnel cenlz ?envr ipta cg` oze` dyri ip`

zegt oi` Ð ziyrp cg` licb dnkn ,"milicb"

:mixne` i`ny zia .lld zia ixac ,dylyn

ik (ok`) .xnv ly drax` zlkz ly drax`

lk`e ,"milicb" iyxc lld ziac rnyn da zwiic

:ixn`c `ki` ixtqa edine .oalae zlkza ixii`c i`nyziac `inec `ied `zyde ,iniiw licb

.zlkz ly cg`e oal ly mipy

úéá.mipy licbd `vnp ,rax` `di liztd :qxhpewa yxit Ð rax` mixne` i`ny

oke ,oibdep ep` oke .xyr mipy ixd Ð dpny sprde ,i`w licb`c yxit mz epiaxe

rney "ziviv mdl eyre" xn`py itl ?xn`p dnl milicb :"`vz ik" zyxta ixtqa rnyn

zegt oi` Ð ziyrp licb dnk ,"milicb" xnel cenlz ?envr ipta cg` heg dyri ip`

wxt xg` oeyla ok yxit inp qxhpewde .i`w licb`c rnyn .zerav` rax` rax` lr ,oal ly drax`e zlkz ly oiheg rax`n :mixne` i`ny ziae ,lld zia ixack oiheg dylyn

zekn) "oilebd od el`" wxt "okezl milag oiliytn" :enk ,licbd `xew "lytp"e ,"rax` zerav` ick lytp `di lyleynd" :icxtq dnly iax cqi oke ,(a ,hl zexeka) "oinen el` lr"

.(` ,gk dlibn) "xird ipa" wxtac "okezl milag oiliytn oi`" enke ,(` ,iäòáøàzen` yly did gafn ly yakc [ipzw] (` ,bq) "miycw iycw" wxta migaf zkqna Ð lceba

.oeir jixv icin yxtn `lc `kde .zepey`x epiid "ezexkfa" iqxbc zi`e ,zexkfd `nw rav`d xywc mzd iyxtnc zi`e .ezexkfa rav` yilye rav`e dvgne
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ãâaî ïéøézî :dpéî zòîL .ú÷ñôeî àäz àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ§¥§¤¤¨§©§¦¨©¦¦¦¤¤
?ãâáì¯dlekL úélè :ïðaø eðz .éàìa éàc àîìéc §¤¤¦§¨§¦§©¨©¨©©¦¤¨
úìëz¯.ïìéà àìwî õeç ,da ïéøèBt ïéðBòáö éðéî ìk §¥¤¨¦¥¦§¦§¦¨¦¨¨¦¨

dlekL úélè .dpéî àlà da øèBt ïéà úélè :éáéúéî¥¦¥©¦¥¥¨¤¨¦¨©¦¤¨
úìëz¯àì÷å ;da äìBúå øçà øáãå úìëz àéáî §¥¤¥¦§¥¤§¨¨©¥§¤¨§¨¨

¯ àéáä íàå ,àéáé àì ïìéàøa ïîçð áø øîà !øLk ¦¨Ÿ¨¦§¦¥¦¨¥£©©©§¨©
ïàk ,ïéèeç äòaøà úa úélèa ïàk :àéL÷ àì ,÷çöé¦§¨¨©§¨¨§©¦©©§¨¨¦¨

.ïéèeç äðBîL úa úélèa¯ãâaî ïéøézî :dpéî zòîL §©¦©§¨¦¨§©§¦¨©¦¦¦¤¤
¯ ?ãâáìïéøézî ïéà :øîà áø ,øîzéà .ãáò éàc àîìc §¤¤¦§¨§¦£©¦§©©¨©¥©¦¦

áø .ãâáì ãâaî ïéøézî :øîà ìàeîLe ,ãâáì ãâaî¦¤¤§¤¤§¥¨©©¦¦¦¤¤§¤¤©
ïé÷éìãî :øîà ìàeîLe ,øðì øpî ïé÷éìãî ïéà :øîà̈©¥©§¦¦¦¥§¥§¥¨©©§¦¦
,äøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ïéà :øîà áø .øðì øpî¦¥§¥©¨©¥£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

.äøéøâa ïBòîL éaøk äëìä :øîà ìàeîLe:ééaà øîà §¥¨©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨£©©©¥
ãéáòc úìz éðäî øáì ,áøk ãéáò øîc éléî ìk̈¦¥§¨¨¥§©§©¥¨¥§¨§¨¥
,øðì øpî ïé÷éìãîe ,ãâáì ãâaî ïéøézî :ìàeîLk¦§¥©¦¦¦¤¤§¤¤©§¦¦¦¥§¥
:øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ;äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå©£¨¨¨©¦¦§¦§¦¨§©§¨©¦¦§¥
ïéekúé àlL ãáìáe ,ìñôñå àqk ,ähî íãà øøBb¥¨¨¦¨¦¥§©§¨¦§¨¤Ÿ¦§©¥
àðéðç áø .àøö÷ì déì øñî äãeäé áø .õéøç úBNòì©£¨¦©§¨¨©¥§©§¨©£¦¨
änk :ïðaø eðz .èçéî eäì èééç àðéáø .àñéñ dì ãéáò̈¥¨¦¨¨¦¨©¥§¥¨¨©¨©©¨
úéáe ,äòaøà :íéøîBà éànL úéa ?ïúBð àeä ïéèeç¦¥¥©©§¦©§¨¨¥

ìL :íéøîBà ìläleLî àäz änëå .äLúéa ?úL ¦¥§¦§¨§©¨§¥§¤¤¥
ìL :íéøîBà ìlä úéáe ,òaøà :íéøîBà éànL;L ©©§¦©§©¥¦¥§¦¨

ìLåíéøîBà ìlä úéaL L¯ìL çôèa òaøàî úçà §¨¤¥¦¥§¦©©¥©§©§¤©¤
àúééøBàc çôè :àtt áø øîà .íãà ìk¯òaøà ¨¨¨¨©©©¨¤©§©§¨©§©

:àðeä áø øîà .àzìéúa Lîç ,äpè÷a úéL ,ìãeâa§¨¦¦§©¨¨¥§¦§¨¨©©¨
leLîe òaøà CBúa äòaøàäãeäé áøå ,òaøà úL ©§¨¨§©§©§¤¤©§©§©§¨

ìL :øîàìL CBúa äLleLî LìL úLáø øîà .L ¨©§¨§¨Ÿ§¤¤¨¨©©
ìL CBúa äòaøà :àúëìä ,àttleLî L.òaøà úL ©¨¦§§¨©§¨¨§¨Ÿ§¤¤©§©

"úéöéö" :eäðéîøe ;àøeòéL eäì úéàc ,àøîéîì¯ïéà §¥§¨§¦§¦¨§¦§¦¦¥
eìò øáëe .eäMî àlà úéöéö ïéàå ,àöBé àlà úéöéö¦¦¤¨¥§¥¦¦¤¨©¤§¨¨
,àøéúa ïa ïðçBé úéiìòì ìlä úéa éð÷æå éànL úéa éð÷æ¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥©£¦©¨¨¤§¥¨
Ba ïéà áìeì ,Ba àöBik .øeòéL dì ïéà úéöéö :eøîàå§¨§¦¦¥¨¦©¥¨¥

?ììk øeòéL dì ïéà åàì éàî ;øeòéL¯,àì ¦©¨¥¨¦§¨¨
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zegpn(iyily meil)

ú÷ñôeî àäz àlL ãáìáexeriyk minly mihegd eidiy - ¦§©¤Ÿ§¥§¤¤
jxvpd.

dpéî úòîLm`d -mewnn zlkz `ian'y epipyy dnn cenll yi ¨§©¦¨
y jkl ,'da dleze xg`ïéøézîziviv xizdl xzeny -ãâaîdf ©¦¦¦¤¤

ìa dlihdãâázeyrl xqe`d [`xnba oldl] ax zrck `lye xg` §¤¤
.cbad oeifa iptn ok

:`xnbd dgecéàìa éàc àîìécmixen` `ziixad ixacy xyt` - ¦§¨§¦§©
oeifa df oi`e ,dyiall die`x dpi`e dzla dpey`xd zilhd m` wx

.zivivd epnn xiqny cbal
dxeza xn`p(gl eh xacna)eyxce ,'zlkz lizt spkd zviv lr epzpe'

l"fg(.gl lirl)mbe cbad rava mireav - 'spk oin'n miheg ipy lihiy
:'zlkz lizt'dlekL úélè ,ïðaø eðzrava dreav,úìëzi` ¨©¨¨©¦¤¨§¥¤

didi ok m`y ,zilhd rava mihegd ipy eidiy oicd da miiwl xyt`
mirav ipy eidiy dcitwd dxezde zlkzd iheg ravl dey mrav

,okle .zivivaïéðBòáö éðéî ìk,dvxiy miravd ipinn cg`n - ¨¦¥¦§¦
äa ïéøèBtzilhd rava mpi`y it lr s` ziviv zevnlàìwî õeç §¦¨¦¨¨

ïìéàxg`n .zlkz ravl dnecd rava mireavd xnv iheg - ¦¨
,ziviva mirav ipin ipy eidiy dxezd dcitwdyminec el`e

.dfl df mrava
éáéúéîzxg` `ziixaa epipy -dðéî àlà da øèBt ïéà úélè- ¥¦¥©¦¥¥¨¤¨¦¨

minec` miheg ipy da lihdl yi dnec` zilh oebk .drav oin
:`ziixad dtiqene .[zlkz iheg ipy caln]dlekL úélèdreav ©¦¤¨

ravaàéáî ,úìëziheg ipyå úìëziheg ipyøçà øáãrav - §¥¤¥¦§¥¤§¨¨©¥
,xg`.da äìBúåmle`àéáé àì ïìéà àì÷ådligzklmrhdn] §¤¨§¨¨¦¨Ÿ¨¦

,[lirl x`azdyàéáä íàå'oli` `lw' ihegøLkdywe .carica §¦¥¦¨¥
,dleqt oli` `lw iheg lihd m`y x`ean dpey`xd `ziixaay

.xyk caricay epipy o`k eli`e
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ©§¨¨

zwqer dleqty epipyy `ziixadïéèeç äòaøà úa úélèajkitle §©¦©©§¨¨¦
df mzi`xna mipeyd mipin ipy eidiy dcitwd dxezdy ,dleqt `id

eli`e .dfnïàkzwqer carica xyky epipyy `ziixad -úélèa ¨§©¦
ïéèeç äðBîL úa`ede ,xg` rava miheg ipye zlkz iheg ipy - ©§¨¦

dligzkle .'oli` `lw'a mireavd miheg drax` cer siqedl dvex
`lw'd ihegy aeygiy xg` mc`l zilhd xekni `ny ,ok dyri `l
oke zxg` zilha mlihdl ick myn mxizie ,zlkz iheg md 'oli`
lr xaer `vnpe ,ozyt ly oal iheg ipy dpey`xd zilha siqei
dxez dxizdy s`y .zlkz da oi`y zilh dze`a mi`lk xeqi`
j` ,zlkz iheg yiyk `l` dxizd `l ziviv zevna mi`lk xeqi`

.xnv mr ozyt lihdl xeq` zlkz lihn epi` m`
:'cbal cban oixizn' oiprl `ziixad ixacn gikedl zxfeg `xnbd

dpéî úòîLy ef `ziixan -ïéøézîzivivãâáì ãâaî`l m`y ¨§©¦¨©¦¦¦¤¤§¤¤
.zxg`a dpzie ef zilhn ziviv xiziy yeygl oi` ok

`xnbd dgecàîìc :s`e cbal cban ziviv xizdl xeq`y xyt` - ¦§¨
minkg eyyg ok it lrãáò éàcxizie df xeqi` lr xeari m`y - §¦£©

lihdl exq` okle mi`lk xeqi` icil `eai ,cbal cban zeivivd
.'oli` `lw'

ïéøézî ïéà øîà áø ,øîzéàzivivì ãâaîa dlihdãâá,xg` ¦§©©¨©¥©¦¦¦¤¤§¤¤
,ziviv iheg epnn xiqn `edy oey`xd cbad oeifa iptnìàeîLe§¥

ãâáì ãâaî ïéøézî øîà. ¨©©¦¦¦¤¤§¤¤
minecd l`enye ax ly zetqep zewelgn d`ian `xnbd

:ziviv oipra mzwelgnløpî ïé÷éìãî ïéà øîà áødkepgøðì ©¨©¥©§¦¦¦¥§¥
,dkepg ly xg` xp cer df xpa wilcdl ezpeek m` s` ,xg`ìàeîLe§¥

.øðì øpî ïé÷éìãî øîà̈©©§¦¦¦¥§¥
:ztqep dkldzeyrl oiekzn epi` j` xeqi` zk`ln dyerd mc`

,oebk .xzid ly zxg` dlert zeyrl ezpeek `l` xeqi`d z`

lr xearie dnc`a uixg dyri ezxixba ik okzie zaya lqtq xxebd
,xeqi`l oiekzn epi`y oeik xzen oerny iax zrcl ,zay xeqi`

.xqe` dcedi iax eli`eäøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ïéà øîà áø- ©¨©¥£¨¨§©¦¦§¦§¦¨
dnc`a uixg dyri ezxixba ik okzi m` zaya lqtq xexbl xeq`

,uixg ziiyrl oiekzn epi`y s`ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦§
.äøéøâa¦§¦¨

áøk ãéáò øîc éléî ìk ,ééaà øîàdax ixen did mixacd lka - ¨©©©¥¨¦¥§©¨¦§©
,ax ixack bdep ipngp xaúìz éðäî øáìzekld dylyn ueg - §©¥¨¥§¨

el`ãéáòcmda bdep didy,ìàeîLk.` :od el`eãâaî ïéøézî §¨¦¦§¥©¦¦¦¤¤
.ãâáì.a.øðì øpî ïé÷éìãîe.b.äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå §¤¤©§¦¦¦¥§¥©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

ìñôñå àqk ähî íãà øøBb øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc,zaya §©§¨©¦¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨
.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦

:zilh qeaika mi`xen` ibdpnn zecaer d`ian `xnbdäãeäé áø©§¨
déì øñîezilhàøö÷ìdqiakd ick jez `ny yyg `le ,qaekl - ¨©¥§©§¨

.'oli` `lw' iheg mzgz lihi qaekde zlkzd iheg erxwi
àðéðç áøqaekl ezilh xqen didy dryaàñéñ dì ãéáòdid - ©£¦¨¨¦¨¦¨

zilhdn mihegd ewzpzi `ly ick ,zrwt oink zeivivd z` ltwn
.dqiaka
àðéáøqaekl ezilh xqen didy dryaèçéî eäì èééçdid - ©¦¨¨¦§¥¨

exteze letiwd eze` jeza mihegd qipkne dhnln ezilh z` ltwn
.dqiaka mihegd erxwi `ly ick dlrnln

zevnl mikxvpd mihegd xtqna dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:mihegd jxe` xeriy zcne zivivïúBð àeä ïéèeç änk ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¦¥

.zilhaäòaøà íéøîBà éànL úéa.miheg,íéøîBà ìlä úéáe ¥©©§¦©§¨¨¥¦¥§¦
ìLäL.miheg §Ÿ¨

.jexkie xeywie ,mltkie awpa magzie mihegd lehiy ziviv zevn
eli`e .drilw dyrn `edy 'licb' `xwp dxiywde dkixkd mewn
dpc `xnbd .'spr' `xwp xeywe jexk epi`y zivivd wlg x`y

:'spr'd jxe` xeriyaleLî àäz änëåúLdielz-edn ,xnelk . §©¨§¥§¤¤
.'licb'dn lylzynd 'spr'd jxe` xeriyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

òaøàzerav`ìL íéøîBà ìlä úéáe.L ©§©¤¦¥§¦¨Ÿ
åmze`ìLLzerav`,íéøîBà ìlä úéaLzerav`l dpeekd §¨Ÿ¤¥¦¥§¦

`id rav` lky ,lceb`dçôèa òaøàî úçà,gth xeriyn rax - ©©¥©§©§¤©
íãà ìk ìL.ipepia mc` ly - ¤¨¨¨

,àtt áø øîàxeriyçôèzekld dnka xn`pyàúééøåàcea yi ¨©©¨¨¤©§Ÿ©§¨
ìceâa òaøà,e` .milceb` drax` -äpè÷a úéLzerav` yy - ©§©§¨¦¦§©¨

,e` ['zxf'] zephwàúìéúa Lîç.lceb`l zekenqd zerav` yng - ¨¥§¦§¨
àðeä áø øîàlehiy ,ziviv zevnäòaøàmlihie mihegCBúa ¨©©¨©§¨¨§

òaøàcbad dvwl zekenqd zerav`leLîeúLsprd didie - ©§©§¤¤
jxe`aòaøà.zerav`ìL øîà äãeäé áøåäLmihegìL CBúaL ©§©§©§¨¨©§Ÿ¨§¨Ÿ

,cbad ztyl zekenqd zerav`leLîúLjxe`a sprd didi - §¤¤
ìLL.zerav` ¨Ÿ

äòaøà ,àúëìä ,àtt áø øîàmlihne ,mihegìL CBúaL ¨©©¨¨¦§§¨©§¨¨§¨Ÿ
e zerav`leLîúLjxe`a sprde -òaøà.zerav` §¤¤©§©

:`xnbd zl`eyàøîéîìxnel xacd `a m`d -eäì úéàc §¥§¨§¦§
àøeòéLzivivd iheg jxe`l xeriy yiy -eäðéîøeixd ,dywe - ¦¨§¦§

zxg` `ziixaa epipyzlin yexitaàöBé àlà úéöéö ïéà ,'úéöéö'¦¦¥¦¦¤¨¥
,cbad spkn hrn mi`vei mihegdy -eäMî àlà úéöéö ïéàåoi` - §¥¦¦¤¨©¤

.xyk 'edyn' mbe ,mihegd jxe`l xeriyéànL úéa éð÷æ eìò øáëe§¨¨¦§¥¥©©
dì ïéà úéöéö eøîàå àøéúa ïa ïðçBé úéiìòì ìlä úéa éð÷æå§¦§¥¥¦¥©£¦©¨¨¤§¥¨§¨§¦¦¥¨

Ba àöBik .øeòéLoic mb jk ziviv oick -.øeòéL Ba ïéà ,áìeì ¦©¥¨¥¦
åàì éàîy `ziixad zpeek oi` m`d -dì ïéàzivivl,ììk øeòéL ©¨¥¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .sprd jxe` oic lirl `ziixaa epipy ixd dyweàìŸ
epipyy dne ,zivivd ihegl xeriy oi`y `ziixad zpeek oi` -
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zegpn(iyily meil)

ú÷ñôeî àäz àlL ãáìáexeriyk minly mihegd eidiy - ¦§©¤Ÿ§¥§¤¤
jxvpd.

dpéî úòîLm`d -mewnn zlkz `ian'y epipyy dnn cenll yi ¨§©¦¨
y jkl ,'da dleze xg`ïéøézîziviv xizdl xzeny -ãâaîdf ©¦¦¦¤¤

ìa dlihdãâázeyrl xqe`d [`xnba oldl] ax zrck `lye xg` §¤¤
.cbad oeifa iptn ok

:`xnbd dgecéàìa éàc àîìécmixen` `ziixad ixacy xyt` - ¦§¨§¦§©
oeifa df oi`e ,dyiall die`x dpi`e dzla dpey`xd zilhd m` wx

.zivivd epnn xiqny cbal
dxeza xn`p(gl eh xacna)eyxce ,'zlkz lizt spkd zviv lr epzpe'

l"fg(.gl lirl)mbe cbad rava mireav - 'spk oin'n miheg ipy lihiy
:'zlkz lizt'dlekL úélè ,ïðaø eðzrava dreav,úìëzi` ¨©¨¨©¦¤¨§¥¤

didi ok m`y ,zilhd rava mihegd ipy eidiy oicd da miiwl xyt`
mirav ipy eidiy dcitwd dxezde zlkzd iheg ravl dey mrav

,okle .zivivaïéðBòáö éðéî ìk,dvxiy miravd ipinn cg`n - ¨¦¥¦§¦
äa ïéøèBtzilhd rava mpi`y it lr s` ziviv zevnlàìwî õeç §¦¨¦¨¨

ïìéàxg`n .zlkz ravl dnecd rava mireavd xnv iheg - ¦¨
,ziviva mirav ipin ipy eidiy dxezd dcitwdyminec el`e

.dfl df mrava
éáéúéîzxg` `ziixaa epipy -dðéî àlà da øèBt ïéà úélè- ¥¦¥©¦¥¥¨¤¨¦¨

minec` miheg ipy da lihdl yi dnec` zilh oebk .drav oin
:`ziixad dtiqene .[zlkz iheg ipy caln]dlekL úélèdreav ©¦¤¨

ravaàéáî ,úìëziheg ipyå úìëziheg ipyøçà øáãrav - §¥¤¥¦§¥¤§¨¨©¥
,xg`.da äìBúåmle`àéáé àì ïìéà àì÷ådligzklmrhdn] §¤¨§¨¨¦¨Ÿ¨¦

,[lirl x`azdyàéáä íàå'oli` `lw' ihegøLkdywe .carica §¦¥¦¨¥
,dleqt oli` `lw iheg lihd m`y x`ean dpey`xd `ziixaay

.xyk caricay epipy o`k eli`e
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ©§¨¨

zwqer dleqty epipyy `ziixadïéèeç äòaøà úa úélèajkitle §©¦©©§¨¨¦
df mzi`xna mipeyd mipin ipy eidiy dcitwd dxezdy ,dleqt `id

eli`e .dfnïàkzwqer carica xyky epipyy `ziixad -úélèa ¨§©¦
ïéèeç äðBîL úa`ede ,xg` rava miheg ipye zlkz iheg ipy - ©§¨¦

dligzkle .'oli` `lw'a mireavd miheg drax` cer siqedl dvex
`lw'd ihegy aeygiy xg` mc`l zilhd xekni `ny ,ok dyri `l
oke zxg` zilha mlihdl ick myn mxizie ,zlkz iheg md 'oli`
lr xaer `vnpe ,ozyt ly oal iheg ipy dpey`xd zilha siqei
dxez dxizdy s`y .zlkz da oi`y zilh dze`a mi`lk xeqi`
j` ,zlkz iheg yiyk `l` dxizd `l ziviv zevna mi`lk xeqi`

.xnv mr ozyt lihdl xeq` zlkz lihn epi` m`
:'cbal cban oixizn' oiprl `ziixad ixacn gikedl zxfeg `xnbd

dpéî úòîLy ef `ziixan -ïéøézîzivivãâáì ãâaî`l m`y ¨§©¦¨©¦¦¦¤¤§¤¤
.zxg`a dpzie ef zilhn ziviv xiziy yeygl oi` ok

`xnbd dgecàîìc :s`e cbal cban ziviv xizdl xeq`y xyt` - ¦§¨
minkg eyyg ok it lrãáò éàcxizie df xeqi` lr xeari m`y - §¦£©

lihdl exq` okle mi`lk xeqi` icil `eai ,cbal cban zeivivd
.'oli` `lw'

ïéøézî ïéà øîà áø ,øîzéàzivivì ãâaîa dlihdãâá,xg` ¦§©©¨©¥©¦¦¦¤¤§¤¤
,ziviv iheg epnn xiqn `edy oey`xd cbad oeifa iptnìàeîLe§¥

ãâáì ãâaî ïéøézî øîà. ¨©©¦¦¦¤¤§¤¤
minecd l`enye ax ly zetqep zewelgn d`ian `xnbd

:ziviv oipra mzwelgnløpî ïé÷éìãî ïéà øîà áødkepgøðì ©¨©¥©§¦¦¦¥§¥
,dkepg ly xg` xp cer df xpa wilcdl ezpeek m` s` ,xg`ìàeîLe§¥

.øðì øpî ïé÷éìãî øîà̈©©§¦¦¦¥§¥
:ztqep dkldzeyrl oiekzn epi` j` xeqi` zk`ln dyerd mc`

,oebk .xzid ly zxg` dlert zeyrl ezpeek `l` xeqi`d z`

lr xearie dnc`a uixg dyri ezxixba ik okzie zaya lqtq xxebd
,xeqi`l oiekzn epi`y oeik xzen oerny iax zrcl ,zay xeqi`

.xqe` dcedi iax eli`eäøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ïéà øîà áø- ©¨©¥£¨¨§©¦¦§¦§¦¨
dnc`a uixg dyri ezxixba ik okzi m` zaya lqtq xexbl xeq`

,uixg ziiyrl oiekzn epi`y s`ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦§
.äøéøâa¦§¦¨

áøk ãéáò øîc éléî ìk ,ééaà øîàdax ixen did mixacd lka - ¨©©©¥¨¦¥§©¨¦§©
,ax ixack bdep ipngp xaúìz éðäî øáìzekld dylyn ueg - §©¥¨¥§¨

el`ãéáòcmda bdep didy,ìàeîLk.` :od el`eãâaî ïéøézî §¨¦¦§¥©¦¦¦¤¤
.ãâáì.a.øðì øpî ïé÷éìãîe.b.äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå §¤¤©§¦¦¦¥§¥©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

ìñôñå àqk ähî íãà øøBb øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc,zaya §©§¨©¦¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨
.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦

:zilh qeaika mi`xen` ibdpnn zecaer d`ian `xnbdäãeäé áø©§¨
déì øñîezilhàøö÷ìdqiakd ick jez `ny yyg `le ,qaekl - ¨©¥§©§¨

.'oli` `lw' iheg mzgz lihi qaekde zlkzd iheg erxwi
àðéðç áøqaekl ezilh xqen didy dryaàñéñ dì ãéáòdid - ©£¦¨¨¦¨¦¨

zilhdn mihegd ewzpzi `ly ick ,zrwt oink zeivivd z` ltwn
.dqiaka
àðéáøqaekl ezilh xqen didy dryaèçéî eäì èééçdid - ©¦¨¨¦§¥¨

exteze letiwd eze` jeza mihegd qipkne dhnln ezilh z` ltwn
.dqiaka mihegd erxwi `ly ick dlrnln

zevnl mikxvpd mihegd xtqna dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:mihegd jxe` xeriy zcne zivivïúBð àeä ïéèeç änk ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¦¥

.zilhaäòaøà íéøîBà éànL úéa.miheg,íéøîBà ìlä úéáe ¥©©§¦©§¨¨¥¦¥§¦
ìLäL.miheg §Ÿ¨

.jexkie xeywie ,mltkie awpa magzie mihegd lehiy ziviv zevn
eli`e .drilw dyrn `edy 'licb' `xwp dxiywde dkixkd mewn
dpc `xnbd .'spr' `xwp xeywe jexk epi`y zivivd wlg x`y

:'spr'd jxe` xeriyaleLî àäz änëåúLdielz-edn ,xnelk . §©¨§¥§¤¤
.'licb'dn lylzynd 'spr'd jxe` xeriyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

òaøàzerav`ìL íéøîBà ìlä úéáe.L ©§©¤¦¥§¦¨Ÿ
åmze`ìLLzerav`,íéøîBà ìlä úéaLzerav`l dpeekd §¨Ÿ¤¥¦¥§¦

`id rav` lky ,lceb`dçôèa òaøàî úçà,gth xeriyn rax - ©©¥©§©§¤©
íãà ìk ìL.ipepia mc` ly - ¤¨¨¨

,àtt áø øîàxeriyçôèzekld dnka xn`pyàúééøåàcea yi ¨©©¨¨¤©§Ÿ©§¨
ìceâa òaøà,e` .milceb` drax` -äpè÷a úéLzerav` yy - ©§©§¨¦¦§©¨

,e` ['zxf'] zephwàúìéúa Lîç.lceb`l zekenqd zerav` yng - ¨¥§¦§¨
àðeä áø øîàlehiy ,ziviv zevnäòaøàmlihie mihegCBúa ¨©©¨©§¨¨§

òaøàcbad dvwl zekenqd zerav`leLîeúLsprd didie - ©§©§¤¤
jxe`aòaøà.zerav`ìL øîà äãeäé áøåäLmihegìL CBúaL ©§©§©§¨¨©§Ÿ¨§¨Ÿ

,cbad ztyl zekenqd zerav`leLîúLjxe`a sprd didi - §¤¤
ìLL.zerav` ¨Ÿ

äòaøà ,àúëìä ,àtt áø øîàmlihne ,mihegìL CBúaL ¨©©¨¨¦§§¨©§¨¨§¨Ÿ
e zerav`leLîúLjxe`a sprde -òaøà.zerav` §¤¤©§©

:`xnbd zl`eyàøîéîìxnel xacd `a m`d -eäì úéàc §¥§¨§¦§
àøeòéLzivivd iheg jxe`l xeriy yiy -eäðéîøeixd ,dywe - ¦¨§¦§

zxg` `ziixaa epipyzlin yexitaàöBé àlà úéöéö ïéà ,'úéöéö'¦¦¥¦¦¤¨¥
,cbad spkn hrn mi`vei mihegdy -eäMî àlà úéöéö ïéàåoi` - §¥¦¦¤¨©¤

.xyk 'edyn' mbe ,mihegd jxe`l xeriyéànL úéa éð÷æ eìò øáëe§¨¨¦§¥¥©©
dì ïéà úéöéö eøîàå àøéúa ïa ïðçBé úéiìòì ìlä úéa éð÷æå§¦§¥¥¦¥©£¦©¨¨¤§¥¨§¨§¦¦¥¨

Ba àöBik .øeòéLoic mb jk ziviv oick -.øeòéL Ba ïéà ,áìeì ¦©¥¨¥¦
åàì éàîy `ziixad zpeek oi` m`d -dì ïéàzivivl,ììk øeòéL ©¨¥¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .sprd jxe` oic lirl `ziixaa epipy ixd dyweàìŸ
epipyy dne ,zivivd ihegl xeriy oi`y `ziixad zpeek oi` -
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zegpn(iriax meil)

øeòéL dì ïéàxeriy dl oi`y dpeekdäìòîìmiheg zeyrl lekiy ¥¨¦§©§¨
,dvxiy lkk mikex`ähîì øeòéL dì Lé ìáà`ly xeriy yi - £¨¤¨¦§©¨

.zerav` rax`n zegti `ly epipyy itk epnn zegti
,`ziixad ixac ok yxtl jl yi gxkdaeéëä àîéz àì éàcm`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

epipyy dn yxtz ji` ok xn`z `lBa àöBikoi` zivivy myk - ©¥
jk xeriy dl,øeòéL Bì ïéà áìeìikeBì ïéàc énð éëäalell ¨¥¦¨¦©¦§¥

ïðúäå ,ììk øeòéLdpyna epipy ixd -(:hk dkeq)Ba LiL áìeì ¦§¨§¨§©¨¤¤
ìL,øLk Ba òðòðì éãk íéçôè äL,aleld jxe`l xeriy yiy ixd §Ÿ¨§¨¦§¥§©§¥©¨¥
àlàepipyy dn gxkdaøeòéL Bì ïéàxeriy el oi`y dpeekd ¤¨¥¦

äìòîìdvxiy lkk jex` alel lehil lekiyøeòéL Bì Lé ìáà §©§¨£¨¤¦
ähîìe .dpyna xkfpd xeriyd ea didi zegtd lklyénð àëä §©¨¨¨©¦

y `ziixad zpeek ,ziviv iheg iablLé ìáà ,äìòîì øeòéL Bì ïéà¥¦§©§¨£¨¤
.ähîì øeòéL Bì¦§©¨

:micxten zeidl mikixv zivivd ihegy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøxn`p(gl eh xacna)mdl EUre''úéöéö'ebeïéàrnynaúéöéö ©¨¨§¨¨¤¦¦¥¦¦

ðò àlàóitpr enk ,licba mxeagl uegn micxten mihegd e`viy - ¤¨¨¨
,rfbd on mi`veid oli`døîBà àeä ïëå(b g l`wfgi)úéöéöa éðçwiå' §¥¥©¦¨¥¦§¦¦

,'éLàøo`kne ,ey`x [zexry-] zeiviva dfg`e ci d`viy epiidc Ÿ¦
.y`xd zexryk envr xacd on mi`veid milizt md zivivyøîàå§¨©

éøöå ,ééaàdãeøôì Czivivd iheg z` [cixtdl-]àúéöeö ék ©©¥§¨¦§¨¨¦¦¨
éànøàcdhnln miweac mdy miiebd ly y`xd xry zixelak - ©£©¨¥

.dlrnln micxtene
:zilha zivivd iheg zxiyw mewn lr `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìéèä ,ïðaøzivivd z` xyw -ïøwä ìòoxw ly dceg zty lr - ©¨¨¥¦©©¤¤
,zilhdìéãbä ìò Bàmxti `ly ick cbad ileya ieyrd dar heg - ©©§¦
,cbad.ïäézLa ìñBt (øîBà) á÷òé ïa øæòéìà éaø ,äøéLk§¥¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¦§¥¤

:`xnbd zxne`àìæà ïàîkjled ink -øîà ìãéb áø øîàc àä §©¨§¨¨§¨©©¦©¨©
úôèBð àäzL äëéøö úéöéö ,áøzlyleyn-],ïøwä ìò [eynm ©¦¦§¦¨¤§¥¤¤©©¤¤

øîàpL(gl eh xacna)'íäéãâá éôðk ìò'ïa øæòéìà éaøk ,ïàîk . ¤¤¡©©©§¥¦§¥¤§©§©¦¡¦¤¤¤
á÷òé,ynn licbd lr e` oxwd lr zivivd z` lihd m` lqet didy ©£Ÿ

.oxwd lr dielz zivivd didzy ote`a oxwd on wigxiy jixv `l`
:oxwdn zivivd zwgxd xeriy z` zxxan `xnbdá÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ

éøöå ,ïðçBé éaø øîà÷éçøiL Ccbad ztyn zivivd awp z`àìî ¨©©¦¨¨§¨¦¤©§¦§Ÿ
ìceb øL÷ax xn` xaky s`e .lceb`d ly oevigd wxtd xeriyk - ¤¤¨
lirl `tt(:`n)yely jez `ed cbad ztyn awpd wgxn xeriyy
,zerav`éøèöéàåàtt áøc C,`tt ax ixacl mikixv ep` - §¦§§¦§©¨¨
éøèöéàåàðéîà äåä ,àtt áøcî éàc ,á÷òé éaøc Cxne` iziid - §¦§§¦§©¦©£Ÿ§¦¦§©¨¨£¨¨¦¨

yìL CBzLernyn `tt ax xn`yéôè ÷éçøéì àìcwigxi `ly - ¨Ÿ§Ÿ¦©¥§¥
,zerav` yelyn xzei awpd z`áø÷îc änëåcbad ztyl,éìòî §©¨¦§¨¥©£¥

jk meyneéøèöéàClá÷òé éaøc.lceb xeriyk wigxdl jixvyéàå ¦§§¦§©¦©£Ÿ§¦
àðéîà äåä ,á÷òé éaøcîkyìceb øL÷ àìîernynáøwéì àìc ¦§©¦©£Ÿ£¨¨¦¨§Ÿ¤¤¨§Ÿ¦¨¥

éôèdf xeriyn zegt cbad ztyl awpd z` axwi `ly -änëå §¥§©¨
,éìòî ÷éçøcjkleàëéøö`ly cnll ,`tt ax ixac mikxvp - §©¦©£¥§¦¨

.zerav` yelyn xzei awpd z` wigxi
:cbad ztyn awpd zwgxda didy dyrn d`ian `xnbdàðéáø©¦¨

éMà áøc dén÷ éáúé eåä ,ànñ áøå,iy` ax iptl miayei eid - §©©¨£¨§¦©¥§©©¦
dééæç[d`x-]déîéìâc déðø÷ì ,ànñ áø[ecba oxwl-],àðéáøc ©§¥©©¨§©§¥¦§¦¥§©¦¨

ìceb øL÷ àìnî øöáe øúñcawpd wgxn xeriy zgtpe rxwpy - ¦§©§©¦§Ÿ¤¤¨
.lceb` xyw xeriyn cbad ztyndéì øîà,`piaxl `nq axàì ¨©¥Ÿ
á÷òé éaøc àäì øî dì øáñ.lceb xyw `elnk wigxdl jixvy ¨©¨©§¨§©¦©£Ÿ

déì øîà,`piaxøîzéà äéiNò úòLa`l` df xeriy xn`p `l - ¨©¥¦§©£¦¨¦§©
.zivivd dlqtp `l ,zgtp jk xg` m` la` ,zivivd ziiyr zrya

éñëéàó.df oic rci `ly `nq ax yiiazd -éMà áø déì øîàaxl ¦§¦¨©¥©©¦
,`nqé÷úz àìCì óy meyn ,jk lya xrhvz l` -eäéépéî ãç Ÿ¦§¦¨©¦©§

ïpéî éøúkmzlrn dlecb ,l`xyi ux` inkgn mdn cg` - ¦§¥¦¨
aa inkg epzi`n mipyk zegwtae zetixgal`xyi ux`n `piaxe ,l

.yeaz `l jkitle laan dz`e `ed
:zivivd iheg zlhda mi`xen`d mibdep eid cvik zxtqn `xnbd

éîø á÷òé øa àçà áø[lihd-]òaøà,zilha mihegééòåeäì ó ©£¨©©£Ÿ¨¥©§©§¨¦§
óòéîzilhd awpa mqipkdy mcew mipyl mltek dide -eäì ìéiòîe ¥¨§©¥§

àîéìâazilhd awpa ltkd z` qipkne -÷áéî eäì ÷éáàåageze - ¦§¦¨§¨¦§¥¨
cvay mihegd ltk jezl cg`d cvay mihegd iy`x ipy z`

c meyn ok dyry mrhe ,daipr xyw enk dyrpe ,xg`dïðéòa øáñ÷̈¨©¨¦©
àîéìâa àéðîz,cbaa miheg dpeny eidiy jixvy -éåäéìc éëéä ék §©§¨¦§¦¨¦¥¦§¤¡¥

aezkd miiwziy ick -(ai ak mixac)miyxece 'KN dUrY milcB'ìéãb §¦¦©£¤¨§¦
íéìéãbmiax oeyla dxez dzaxy jkne ,miheg ipy ernyn ,licb - §¦¦

,milicb ipy jixvy rnyn 'milcB'ìéút íB÷îalzety mewna - §¦¦¦§§¦
zrax` z` gipi my ,awpd epiid ,mihegd z` ea [rlew ,xfeyy-]

.miheg dpeny e`vnp mlteky jezne ,milicbd
àéðîz éîø ézôcn äéîøé áømiheg dpeny lihn did -eäðéàc ©¦§§¨¦¦§¦¨¥§©§¨§¦§

øñzéL-awpa magzy xg` mltky meyn xyr dyy eyrpy ¦§©
zilhdeäì ÷éáà àìå.maper did `le -ãéáò ,àðéáøc déøa øî §Ÿ¨¦§©§¥§©¦¨¨¦
ïãéãkdrax` wx awpa qipkn didy ,miyer ep`y enk dyer did - §¦¨

.dpeny md miltkpyke miheg
zivivd ziiyr lr dkxa oiprl didy dyrn d`ian `xnbd

:dfa oicd z` zxxanedéçkLà ïîçð áø[`vn-]øa àãà áøì ©©§¨©§§¥§©£¨©
éèeç éîø ,äáäà,ezilha ziviv lihn didy -úBNòì Cøáî à÷å ©£¨¨¥¥§¨§¨¥©£
déì øîà .úéöéö,`c` axl ongp axàðòîL éöéö éàî`ed dn - ¦¦¨©¥©¦¦¨©§¨

ixde ,ok el xn` belbl oeylae ,jitn rney ip`y 'ziviv'éëäjk - ¨¦
äëøa äëéøö ïéà úéöéö ,áø øîà.dziiyr zrya ¨©©¦¦¥§¦¨§¨¨

:ax mya ongp ax ixac lr dywn `cqg axàðeä áøc déLôð çð ék¦¨©§¥§©¨
,`ped ax znyk -áøcà áøc àîøéîì àcñç áø ìòax qpkp - ¨©¦§¨§¦§¨§©©§©

,ax ixaca dxizq zeywdl yxcnd zial `cqg,áø øîà éîe¦¨©©
úéöéödziiyr zryaøîà äãeäé áø øîà àäå ,äëøa äëéøö ïéà ¦¦¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨¨©

íéáëBk ãáBòa úéöéöì ïépî ,áømiakek caer d`yry -àéäL ©¦©¦§¦¦§¥¨¦¤¦
øîàpL ,äìeñt(gl eh xacna)ìàøNé éða ìà øac'mdl` Yxn`e §¨¤¤¡©©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤

eNòå,'úéöéö íäìy ,yexcl yi o`kneNòé ìàøNé éðazivivd z` §¨¨¤¦¦§¥¦§¨¥©£
.eNòé íéáëBë éãáBòä àìå§Ÿ¨§¥¨¦©£

:`xnbd zxxanàéîeø éàî àäåzeywdl `cqg ax oiekzd dn - §¨©§¨
.jkaãáBòa äøéLkL äåöî ìk ,àcñç áø øáñ÷ ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¨©©¦§¨¨¦§¨¤§¥¨§¥

íéáëBkziyrp m` ,ieb ici lr ziyrp xy`k -ìàøNéaici lr - ¨¦§¦§¨¥
,l`xyiéøö ïéàCøáì Cla` ,dilrãáBòa äìeñtL äåöî ìk ¥¨¦§¨¥¨¦§¨¤§¨§¥
,íéáëBkéøö ìàøNéaCøáì Cm`y ,`cqg ax dywd jkle .dilr ¨¦§¦§¨¥¨¦§¨¥

lr jxal jixv oi` recn ok m` ,ziviv ziiyrl leqt iebdy xaeq ax
.dziiyr

`ed `cqg ax zrca sqei ax xn`y llkd m`d dzr dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .oekpãáBòa äøéLëc äìéî éøäå ,àeä àììëe§¨¨©£¥¦¨¦§¥¨§¥

íéáëBk,l`xyid z` lnyàôBø da ïéàL øéò àéðúc[lden-] ¨¦§©§¨¦¤¥¨¥
éànøà àôBø da Léå ,ìàøNé[miakek caer lden-],éúek àôBøå ¦§¨¥§¤¨¥£©©§¥¦

ìeîéd l`xyid z`,éúek ìeîé ìàå éànøàmpi` mizekdy meyn ¨£©©§©¨¦
,dxf dcear myl `l` dlin zevn myl milnácéaø ,øéàî éaø éø ¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäéleni,éànøà àìå éúekmiakek icaery meyn §¨¥¦§Ÿ£©©
,lenl xyk iebdy d`xp ef `ziixane .minc zekity lr miceyg

emewn lknìàøNéá`ed ixd lndéøöøî øîàc ,Cøáì Cixdy - §¦§¨¥¨¦§¨¥§¨©©
minkg exn`Ceøa ,øîBà ìnämlerd jln epiwel` 'd dz`øLà ©¨¥¨£¤

,äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ax xn`y llkd z` oi`y gkene ¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨
.sqei

:`xnbd daiynáøì àlà àîòè àeä éãéîepxn`y df llk ixd - ¦¦©£¨¤¨§©
llky dlinn dgked oi` ax zhiyle ,ax lr zeywdl ick wx `ed

ixdy ,oekp epi` dfìéñt ìéñtéî áøokle ,ieb ici lr ziyrpd dlin ©¦§¦¨¦
,dilr mikxany oaeníéáëBk ãáBòa äìéîì ïépî øîzéàc- §¦§©¦©¦§¦¨§¥¨¦

,ieb ici lr ziyrpd,øîà áøc déîMî àtt øa eøc ,äìeñtL¤§¨¨©¨¨¦§¥§©¨©
dlin zevna mdxa`l xn`p(h fi ziy`xa),'øBîLú éúéøa úà äzàå'§©¨¤§¦¦¦§
.lenl i`yx jenk lenp wx,øîà ïðçBé éaødze`a xn`py meyn ©¦¨¨¨©

dyxt(bi fi my)'ìBné ìBnä',yexcl yie ,'ebeìeîé ìnäledny in - ¦¦©¨¨
ziiyew zxfege .envr z` lenl deevn epi`y iebd `le ,mixg` leni
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.mxywiy cr mzevn xnb `id ef `léâéìô àäá:axc `ail` `cqg axe ongp ax -

xaq ongp axe .ozevn xnb `id oziiyr jklid ,zilh zaeg ziviv xaq `cqg ax

.dzevn idef dztihre ,`id `xab zaegäì åúéðúî éëä`dl -dcedi ax xn`c
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.oivedk cbadïéîéðon oi`veiy oze` epiid -

.dxitza cbadïéãøâ.y"pixt** -äìåñô-
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.dnyláäæ ïôéö.oilitzl -úåìåñô-

ozxiyw elit`c ,opira xer ly wizc ,miza

opixn`ck ,opina zerevx `l` opi`

.[` ,dl zegpn] "unewd"aïäéìò äìèù åà
- d`nh dnda xer ly miza dyry -

"mivxy dpeny" wxta opixn`ck ,zeleqt

- "jita 'd zxez didz ornl" :(` ,gw zay)
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.dzligzn da reav xg`éðù äàøî åìéôà
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äçîåîä ïî àìà úç÷ð äðéàåli`edc -
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åìéàålk el`yy ,["oilitz zeyrl" jxal `ly] did rceie Ð jxan `l oilitz zeyrl

,oilitze dkeq ziviv ziiyr` jxal jixvn inlyexi "d`exd" wxte .zekxa ipiipr

:ipz (e wxt) zekxac `ztqezae .eply cenlzd lr wlege ,'b "uv" jxra e`iad jexrae

milk`c xn` inp (` ,cp zekxa) "d`exd" wxtae ,"epiigdy" jxan envrl ziviv dyerd

.oe`b `xixy ax azk oke ,epiigdy jxan miycg

íéöå÷ädyrz" meyn :qxhpewa yxit Ð 'ek

jk xg` ciarc dnc ,d`xp ile ."ieyrd on `le

jk xg`e o`lz :diteb ax xn`c ,diiyrd epiid

.oziiyr `id efc ,xyk odly oiheg iy`x wqt

z` dilr dlcd iab (` ,`i) dkeqc `nw wxt oke

.oziiyr `id ef ozvivwc ,zrlcd z`e otbd

`de .dnyl diilz opirac meyn Ð `nrh `l`

zia dpyid dkeq :(` ,h) dkeqc `nw wxt opzc

edl zil lld ziae :`xnba jixte ,oixiykn lld

ik ?'eke mivewd on d`yr :ax xn` dcedi axc

oiqiqd on s` :xn` l`enyc dinw dzixn`

inp `kd ,dnyl diieh opira `nl` ,dleqt

l`enyc` `qxib dze` itl !dnyl diiyr opira

.jxtnl ivn inp axne ,axn `le jixt

éàðúëziviv `nlic :dniz Ð adf otiv
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i`e .jaeg myl Ð "jl dyrz milicb" :yixc

lirl dil opiyxc `d ,"ze`l jl" aizkc meyn
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yewzi` oilitzc meyn i`e .jaeg myl dipin
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lr s`c ,l`ilnb oa oerny oaxk `zklidc :mz

"oiwfipd"c oiibeqc ,ixeqi`a axk `zklidc ab

onyl mizcair `l ely oiliebc (a ,cp oihib)

oixcdpq) "oicd xnbp" wxtc `de .`lf` dizeek

`zlin i` dpnfda `axe iia` ebilti`c (a ,gn

qxhpewa yxite ,i`pz ipd iziine ,`l i` `id

e`l dpnfdc ,ceair era `lc opaxk `axc

eyxit l`ppg epiaxe mz epiax edin .`id `zlin

irac oeikc ,l`ilnb oa oerny oaxk `axc

,`id `zlin e`l dpnfd ok m` ,enyl ceair

,xerd jeziga xyt` Ð `id `zlin i`c

`rac `de .dnyl iieyl ibq miphw mipewizae

ikid :jenqa dcedi iaxa l`eny axn iia`

Ð l`ilnb oa oerny oaxk xcd`e ,dil ezirav

`iddc miyxtn yie .dipin dlaiw `l

xera `l` ibilt `lc ,opaxk elit` "oiwfipd"c

o"iy `ki` `dc ,`zile .devn yinyzc oilitz

wxt gkenck ,da yi dyecw xwire ,oilitz ly

"dy` dna" wxte (a ,gk zay) "oiwilcn dna"

.(` ,aq my)íéðîîñå:`ed dniz xac Ð

mr `nye ?zlkz icda xac mey axrn j`id

zexyl :yxit qxhpewae .zlkz `xwp oipnnqd

.sixva eze` oixeyy oiraevd jxck ,oda

äîmyl elit`e Ð dleqt dnirh mrh

iede ,`ciar inp oeiqp myl mewn lkn ,ziviv

`zyde .dnyl `lye dnyl dvnwy dgpnk

.edpip ixz ,zlz jpdíåùîipy da rav m`c rnyn .day ipy d`xn iexwy `ede ,xnv elit`e dligzn da reav xg` xac `di `ly :qxhpewa yxit Ð zlkz lilk xn`py

dnirhd `nlr ilekl la` ,dlqt dnrhn `l` i`pz iziin `lc rnyne ,dnyl `ly `iedc meyn dnirh `l` opilqt `lc rnyn lirle .enyl elit` leqt Ð df xg` df minrt

epi`y rav yi ixd Ð mrhyk la` ,dia opixw "zlkz lilk" `dc ,xykc rnyn enyl minrt d`n elit`c :xnel jixv jkl !qxhpewdc `zlin `pz cgk `iz` `l ok m` ,lirlck

.`pixg` `yxcl dil yixc (` ,ar `nei) "el `a" wxte .dpedk icban zlkz opitli ,aizk dpedk icbaa `xw i`dc ab lr s`e ."ipy d`xn" iexw jkle ,zlkzl ie`xïéàåmigwip

"oilitz `vend" wxt zlkz iheg `vend oixiykn jkle ,od oignen zlkz lv` oiievn aex Ð weya e`vnp m` la` .iwa epi`e mrav `ed `ny ,`zerix yiy Ð dgnend on `l`

.(` ,ai) dhigy iab oilega xn` `peb i`dke .(a ,ev oiaexir)ïéìéôúla` .onyl ocarl dgnend on `l` oigwp oi` ikd elit`e .zexzie zexiqga :qxhpewa yxit Ð dwica odl yi

xtqc rnyn (a ,cp oihib) "oiwfipd" wxtc :dywe .`kdn `nye ,dil `pn yxit `le ,dnyl `ira `l dfefnc oeniin xa dyn epiax axd yxit oke .onyl ceair ira `l zefefne mixtq
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zegpn(iriax meil)

àiðøLtî,[mewn my±]é÷Bãö ïáúkL úBæeæîe ïéléôz äøBz øôñ ¦§¨§¦¨¥¤¨§¦¦§¤§¨¨§¦
e`éúeke`íéáëBk ãáBòe`ãáòe` ,iprpkïè÷å äMà,ohw e` ± ¦¥¨¦¤¤¦¨§¨¨
e`,ïéìeñt ,øîeîmeynøîàpLoilitz zyxta(h-g e mixac) ¨§¦¤¤¡©

zfEfn lr mYazkE ,Lipir oiA zthhl Eide Lci lr zF`l mYxWwE'§©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§Ÿ
miyxece ,'LixrWaE LziAäøéL÷a BðLiL ìk ,ízáúëe ízøL÷e ¥¤¦§¨¤§©§¨§©§¨Ÿ¤¤§¦§¦¨

äáéúëa BðLézevnl xyk ,oilitz zxiyw zevna aiigy in ± ¤§¦§¦¨
,oilitzd zaizkäøéL÷a BðéàL ìklirl miiepnd el` oebkeBðéà Ÿ¤¥¦§¦¨¥

.äáéúëa:`iyewd z` `xnbd zniiqnìàøNéáemewn lkne ± ¦§¦¨§¦§¨¥
,oilitzd z` dyerd l`xyiéøö Bðéààéiç áø çìLc ,Cøáì C ¥¨¦§¨¥§¨©©¦¨

ïðçBé éaøc déîMî àðeä áøc déøa,minkgl,ãé ìL ïéléôz ìò §¥§©¨¦§¥§©¦¨¨©§¦¦¤¨
mgipnykCeøa ,øîBà...dz`çéðäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§¨¦©

Ceøa ,øîBà Làø ìL ïéléôz ìò ,ïéléôz...dz`eðLc÷ øLà §¦¦©§¦¦¤Ÿ¥¨£¤¦§¨
.ïéléôz úåöî ìò eðeöå åéúBöîa,`iig ax ixacn rnyneeléàå §¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦§¦

zkxa,Cøáî àì ïéléôz úBNòìvna s`y gken o`kneoi`y de ©£§¦¦Ÿ§¨¥
dn ok m`e ,dilr jxan l`xyid oi`y minrt ,dziiyra xyk iebd

.`cqg ax ziiyew `id
:`xnbd zx`anàîòè eðééä åàì àlà,llkd df i`ce `l` ±ìk ¤¨¨©§©£¨¨
dúéiNòc äåöî`idøîbdäìéî ïBâk ,äåöîmiiw lny dryay ¦§¨©£¦¨¨§©¦§¨§¦¨

,dlind zevn z`äøéLëc áb ìò óàdziiyríéáëBk ãáBòalr ± ©©©¦§¥¨§¥¨¦
mewn lkn ,miakek caer iciéøö ìàøNéaCøáì C,dilräåöî ìëå §¦§¨¥¨¦§¨¥§¨¦§¨

ïBâk ,äåöî øîb åàì dúéiNòcd ziiyr,ïéléôzwx md mzpkdy ©£¦¨¨¨§©¦§¨§§¦¦
,devnd `id mzgpde ,devnl xykdãáBòa úBìeñôc áb ìò óà©©©¦§§¥

éøö Bðéà ìàøNéa ,íéáëBkéâìôéî÷ àäa ,úéöéöáe .Cøáì Cjka ± ¨¦§¦§¨¥¥¨¦§¨¥§¦¦§¨¨¦§§¦
,ax zrca `cqg axe ongp ax ewlgpøáñ øîxaq `cqg ax ± ©¨©

zivivy,àeä úélè úáBç`id ef zilha zivivd zgpd jk meyne ©©¦
,dilr jxal jixvd axy xnel jixv jgxk lr okle dzevn xnbøîe©

øáñziviv ,xaq ongp ax ±,àeä àøáb úáBçzilha shrznyk wxe ¨©©©§¨
zilha zivivd z` lihnyk la` ,ziviva aiig zetpk rax` za
oi` okle ,zivivd zevnl dpkde xykd `l` df oi` da sehr epi`yk

.dziiyr lr jxal
:xg` ote`a uxzn ikcxn axïezà ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦©

dì eúéðúî éëä,ax mya dcedi ax ixac z` mzipy jk mz` ± ¨¦©§¦¨
axl dywed jk meyne ,dleqt miakek caer d`yry zivivy

,dziiyr lr jxan l`xyid oi`y mrhd dn `cqgïðéðúî éëä ïðà£©¨¦©§¦©
dì,ef dreny epipy jk ep` la` ±ïépî ,áø øîà äãeäé áø øîà ¨¨©©§¨¨©©¦©¦

íéáëBk ãáBòa úéöéöìmiakek caer d`yry ±øîàpL ,äøéLkL §¦¦§¥¨¦¤§¥¨¤¤¡©
(gl eh xacna)ìàøNé éða ìà øac'mdl` Yxn`e'úéöéö íäì eNòå ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§¨¨¤¦¦

y ,'mdl EUre' aezkd z` yexcl yie,íéøçà íäì eNòéxnelk §¨¨¤©£¨¤£¥¦
ziviv ziiyry xg`ne .ziviv l`xyid xear eyri miakek icaery

.dilr jxan l`xyid oi` okl ,ieba dxiyk
:zivivd iheg miieyr zeidl mikixv dnn mipic dnk d`ian `xnbd

,áø øîà äãeäé áø øîày ziviv ihegíéöBwä ïî ïàNòmiheg ± ¨©©§¨¨©©£¨¨¦©¦
,mivewk ea mihleae cbad on mi`veidïéîépä ïîeihegn e` - ¦©¦¦

,dxitzd xg`l ex`ypy cbad zty ly dxitzdïécøbä ïîee` ± ¦©©§¦
zilhd ,ezbix` xg`l cbad ztya ex`ypy cbad ihegn,äìeñt§¨

eid xak `l` ziviv myl cbaa mihegd z` dlz `ly meyn
z` dyr la` ,zivivd z` mixyewy jxck oxyw wxe ea mixaegn

zivivd ihegïéñéqä ïîmiheg ly zeixeck zeirwt -,äøéLk ¦©¦¦§¥¨
mihegd zieeh didzy jixv oi`e ,ziviv myl cbaa mlihdy meyn

iv myl.zivìàeîLc dén÷ dúéøîà ékelld mixac exn`pyke ± ¦©§¦¨©¥¦§¥
l`eny iptlóà ,øîàd`yr m`,äìeñt ïéñéqä ïîc meynïðéòa ¨©©¦©¦¦§¨¨¦©

ì äéiåèdîL.ziviv myl zeyridl dkixv mihegd zieeh mby ± §¦¨¦§¨
:`xnbd zxne`éàpúkmihegd zieeh m` l`enye ax zwelgn - §©¨¥

m` oilitz oiiprl mi`pz zwelgna dielz ,dnyl zeidl dkixv
,epipy jky ,dnyl xerd ceair didiy jixvïtéözeiyxt z` ± ¦¨

oilitzd,áäæ,adfn oilitzd iza z` dyry epiidcäìhL Bà ¨¨¤¨¨
[i`lh oeyl-]äàîè äîäa øBò ïäéìòoilitzd iza z` dyry ± £¥¤§¥¨§¥¨

,d`nh dnda xern,úBìeñtn mizad z` dyr la`äîäa øBò §§¥¨
,äøBäèì ïãaéò àlL ét ìò óàå úBøéLkïîL,oilitz myl ±ïaø §¨§¥§©©¦¤Ÿ¦§¨¦§¨©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLe wlegóà ,øîBàn,äøBäè äîäa øBòoilitzd ¦§¤©§¦¥¥©§¥¨§¨
ì ïãaòiL ãò úBìeñt,ïîLz` zeehl jixv oi`y xaeqd ax ok m`e §©¤§©§¨¦§¨

zexerd z` carl jixv oi`y `nw `pzk xaeq ,dnyl zivivd iheg
oaxk xaeq ,dnyl dieh jixvy xaeqd l`enye ,onyl oilitz ly

.l`ilnb oa oerny
:dzriav ote`e ,zivivl zlkzd rav zpkd ipic z` d`ian `xnbd

àúìéëz àä ,äãeäé áø øa ìàeîL áøì ééaà déì øîàzlkz z` ± ¨©¥©©¥§©§¥©©§¨¨§¥§¨
,zivivddì eúéòáö éëéä.dze` miraev mz` cvik ±déì øîàax ¥¦¨§¦¨¨©¥

,iia`l l`enyïðéúééî[mi`ian-]ïBælç íceäì ïðéîøå ,ïéðnñå± ©§¦©©¦¨§©¨¦§¨¦©§
mze` milihneäøBéa,[dxrw-]déì ïðéçzøîe]rav xvepy cr §¨©§§¦©¥

zlkzdàúòéáa àúøet àðéì÷Lå [ztilwa ravdn hrn migwele ± §¨§¦¨§¨§¥£¨
,dviaàøãeàa eäì ïðéîòèåie`xe aeh `ed m` eze` miwceae ± §¨£¦©§§§¨

,dphw ca zkizg ea miraevy ici lr driavledwicad xg`lïðéãL̈¦©
àúòéa àeääì déìravd mr dviad ztilw dze` z` mikilyn ± ¥§©¥£¨

,dkeza x`ypyàøãeàì déì ïðéì÷å.reavd cad z` mitxey ± §¨¦©¥§§¨
:`xnbd zxne`úìz dpéî òîL±micnl ep` l`eny ixacn §©¦¨§©

cad z` sexyl jixvy jkn ,zlkzd zeklda mipic dylyòîL§©
äìeñt äîéòè dpéî,dleqt oeiqpl eyry driavdy cenll yi ± ¦¨§¦¨§¨

edleqt cad zriavy jknì äòéáö ïðéòác dpéî òîLdîLyi ± §©¦¨§¨¦©§¦¨¦§¨
myl `le ziviv zevn myl zivivd zriav didzy jixvy cenll

,dwicaedviaa xzepd z` miwxefy jknäìñt äîéòè dpéî òîL§©¦¨§¦¨¨§¨
x`ypd z` xifgi m`e ,ravd z` dlqt dwicady cenll yi ±

.lqti dxeiay ravd lk dxeil
:`xnbd dywnì äòéáö eðééä äìeñt äîéòè eðééädîLixde ± ©§§¦¨§¨©§§¦¨¦§¨

eze`n `ed ,dleqt dnirhdy l`eny ixacn eprnyy oey`xd oicd
o`k oi`y ok m` `vnpe ,dnyl zeidl dkixv driavdy mrhd

.mipy wx `l` mipic dyely
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà`l` mipic dyely o`k oi` ok` ¨©©©¦

e ,mipyøîà÷ íòh äî,xe`ia jxca md `xnbd ixace ±íòh äî ©©©¨¨©©©©
dyì äòéáö ïðéòác íeMî ,äìeñt äîéòè,dîL`l xnvd zriave §¦¨§¨¦§¨¦©§¦¨¦§¨

.ravd zwica myl `l` ziviv myl dzyrp
iepy lqtp ea eynzydy ravy iyilyd oicdy ,d`ian `xnbd

:mi`pz zwelgna[äìñt äîòè] (äìåñô äîéòè) ,éàpúkwca - §©¨¥¨£¨¨§¨
,ilk eze`ay ravd lk z` lqt zlkzd rav z`øîàpL íeMî¦¤¤¡©

dpedkd icba iabl(`l gk zeny)cFt`d lirn z` ziUre'ìéìk §¨¦¨¤§¦¨¥§¦
,'úìëzxnelk ,zlkzd lka reav cbad didiy yexcl yi o`kne §¥¤

`l oeiqpl hrn epnn egwly xg`e ,ravay oefligd d`xn xwira
zlkzd xwir z` rava x`yp,éaø ,ìàéìîb ïa àðéðç éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤©§¦¥©¦

øLk daL éðL äàøî eléôà ,øîBà éàáäc ïa ïðçBéxg` elit` ± ¨¨¤¨£©¥£¦©§¤¥¦¤¨¨¥
,driavl xyk ilka xzepd ,cba zriavl rava eynzydyíeMî¦

,'úòìBú éðLe' øîàpL,ipW oeyla mb 'ipW' zaiz z` yexcl yie ¤¤¡©§¦¨©§¦¥¦
yexcl yi oke ,xyk `ed mb zrlezdn ravpd ipyd cbady epiidc¥
,zrlezd ipy enk epicy ,mewn eze`a xkfend zlkzd rav lr mb

.xyk `ed mb zlkzd ly ipyd ravdy xnelke
úìëz ,ïðaø eðzä÷éãa dì ïéài` ,zlkza mireavd ziviv iheg ± ¨©¨¨§¥¤¥¨§¦¨

,xyk rava eravp m` mwceal xyt`ejk meynàlà úçwð ïéà¥¦©©¤¨
äçîenä ïîdgnen mc`n `l` zlkzd ziviv z` mipew oi` ± ¦©§¤

.ravd ipic z` rceidä÷éãa íäì Lé ïéléôzxyt` oilitz ± §¦¦¤¨¤§¦¨
,zexzie zexqg zeize` mda yi m` mwcealïî àlà ïéçwéð ïéàå§¥¦¨¦¤¨¦

äçîenärceid ,dgnend on `l` mze` mipew oi` ok it lr s`e ± ©§¤
.oilitz myl oilitzd xer z` carl oikixvyúBæeæîe íéøôñixtq ± §¨¦§

,zefefne dxezä÷éãa ïäì Léixdy mixyk md m` owceal xyt` ± ¤¨¤§¦¨
,zexzie zexqg zeize` mda yi m` opeazdl lekiíãà ìkî ïéçwéðå§¦¨¦¦¨¨¨

mpi`e ,dgnen epi`y s` mc` lkn mzepwl xyt` jk meyne ±
slwd z` carl jixv oi` zefefne dxez ixtq oky ,oilitzl minec

.dnyl mdly
`ed 'dwica dl oi` zlkzd' `ziixaa epipyy dny dpiad `xnbd
jk lre .oli` `lwa e` zlkza dravp m` xxal xyt` i`y zngn

:`xnbd zl`eyä÷éãa dì ïéà úìëúez` wecal xyt` i` m`d ± §¥¤¥¨§¦¨
,oli` `lwa e` ie`xd rava eravp m` zivivay zlkzd ihegàäå§¨

ixde ±déì ÷éãa äãeäé áøc déøa ÷çöé áøiheg z` wcea did - ©¦§¨§¥§©§¨¨¦¥
,zlkzdéúééî (íùâá ïîéñ)`ian did ±àiîe àìéb àéaâî ¦¨©§¥©§§¨¦¨©¨

àúìéìáLc[ozlzd on mi`veid min±]íéìâø éîéîe §©§¦§¨¥¥©§©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zegpn(iriax meil)

àiðøLtî,[mewn my±]é÷Bãö ïáúkL úBæeæîe ïéléôz äøBz øôñ ¦§¨§¦¨¥¤¨§¦¦§¤§¨¨§¦
e`éúeke`íéáëBk ãáBòe`ãáòe` ,iprpkïè÷å äMà,ohw e` ± ¦¥¨¦¤¤¦¨§¨¨
e`,ïéìeñt ,øîeîmeynøîàpLoilitz zyxta(h-g e mixac) ¨§¦¤¤¡©

zfEfn lr mYazkE ,Lipir oiA zthhl Eide Lci lr zF`l mYxWwE'§©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§Ÿ
miyxece ,'LixrWaE LziAäøéL÷a BðLiL ìk ,ízáúëe ízøL÷e ¥¤¦§¨¤§©§¨§©§¨Ÿ¤¤§¦§¦¨

äáéúëa BðLézevnl xyk ,oilitz zxiyw zevna aiigy in ± ¤§¦§¦¨
,oilitzd zaizkäøéL÷a BðéàL ìklirl miiepnd el` oebkeBðéà Ÿ¤¥¦§¦¨¥

.äáéúëa:`iyewd z` `xnbd zniiqnìàøNéáemewn lkne ± ¦§¦¨§¦§¨¥
,oilitzd z` dyerd l`xyiéøö Bðéààéiç áø çìLc ,Cøáì C ¥¨¦§¨¥§¨©©¦¨

ïðçBé éaøc déîMî àðeä áøc déøa,minkgl,ãé ìL ïéléôz ìò §¥§©¨¦§¥§©¦¨¨©§¦¦¤¨
mgipnykCeøa ,øîBà...dz`çéðäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§¨¦©

Ceøa ,øîBà Làø ìL ïéléôz ìò ,ïéléôz...dz`eðLc÷ øLà §¦¦©§¦¦¤Ÿ¥¨£¤¦§¨
.ïéléôz úåöî ìò eðeöå åéúBöîa,`iig ax ixacn rnyneeléàå §¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦§¦

zkxa,Cøáî àì ïéléôz úBNòìvna s`y gken o`kneoi`y de ©£§¦¦Ÿ§¨¥
dn ok m`e ,dilr jxan l`xyid oi`y minrt ,dziiyra xyk iebd

.`cqg ax ziiyew `id
:`xnbd zx`anàîòè eðééä åàì àlà,llkd df i`ce `l` ±ìk ¤¨¨©§©£¨¨
dúéiNòc äåöî`idøîbdäìéî ïBâk ,äåöîmiiw lny dryay ¦§¨©£¦¨¨§©¦§¨§¦¨

,dlind zevn z`äøéLëc áb ìò óàdziiyríéáëBk ãáBòalr ± ©©©¦§¥¨§¥¨¦
mewn lkn ,miakek caer iciéøö ìàøNéaCøáì C,dilräåöî ìëå §¦§¨¥¨¦§¨¥§¨¦§¨

ïBâk ,äåöî øîb åàì dúéiNòcd ziiyr,ïéléôzwx md mzpkdy ©£¦¨¨¨§©¦§¨§§¦¦
,devnd `id mzgpde ,devnl xykdãáBòa úBìeñôc áb ìò óà©©©¦§§¥

éøö Bðéà ìàøNéa ,íéáëBkéâìôéî÷ àäa ,úéöéöáe .Cøáì Cjka ± ¨¦§¦§¨¥¥¨¦§¨¥§¦¦§¨¨¦§§¦
,ax zrca `cqg axe ongp ax ewlgpøáñ øîxaq `cqg ax ± ©¨©

zivivy,àeä úélè úáBç`id ef zilha zivivd zgpd jk meyne ©©¦
,dilr jxal jixvd axy xnel jixv jgxk lr okle dzevn xnbøîe©

øáñziviv ,xaq ongp ax ±,àeä àøáb úáBçzilha shrznyk wxe ¨©©©§¨
zilha zivivd z` lihnyk la` ,ziviva aiig zetpk rax` za
oi` okle ,zivivd zevnl dpkde xykd `l` df oi` da sehr epi`yk

.dziiyr lr jxal
:xg` ote`a uxzn ikcxn axïezà ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦©

dì eúéðúî éëä,ax mya dcedi ax ixac z` mzipy jk mz` ± ¨¦©§¦¨
axl dywed jk meyne ,dleqt miakek caer d`yry zivivy

,dziiyr lr jxan l`xyid oi`y mrhd dn `cqgïðéðúî éëä ïðà£©¨¦©§¦©
dì,ef dreny epipy jk ep` la` ±ïépî ,áø øîà äãeäé áø øîà ¨¨©©§¨¨©©¦©¦

íéáëBk ãáBòa úéöéöìmiakek caer d`yry ±øîàpL ,äøéLkL §¦¦§¥¨¦¤§¥¨¤¤¡©
(gl eh xacna)ìàøNé éða ìà øac'mdl` Yxn`e'úéöéö íäì eNòå ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤§¨¨¤¦¦

y ,'mdl EUre' aezkd z` yexcl yie,íéøçà íäì eNòéxnelk §¨¨¤©£¨¤£¥¦
ziviv ziiyry xg`ne .ziviv l`xyid xear eyri miakek icaery

.dilr jxan l`xyid oi` okl ,ieba dxiyk
:zivivd iheg miieyr zeidl mikixv dnn mipic dnk d`ian `xnbd

,áø øîà äãeäé áø øîày ziviv ihegíéöBwä ïî ïàNòmiheg ± ¨©©§¨¨©©£¨¨¦©¦
,mivewk ea mihleae cbad on mi`veidïéîépä ïîeihegn e` - ¦©¦¦

,dxitzd xg`l ex`ypy cbad zty ly dxitzdïécøbä ïîee` ± ¦©©§¦
zilhd ,ezbix` xg`l cbad ztya ex`ypy cbad ihegn,äìeñt§¨

eid xak `l` ziviv myl cbaa mihegd z` dlz `ly meyn
z` dyr la` ,zivivd z` mixyewy jxck oxyw wxe ea mixaegn

zivivd ihegïéñéqä ïîmiheg ly zeixeck zeirwt -,äøéLk ¦©¦¦§¥¨
mihegd zieeh didzy jixv oi`e ,ziviv myl cbaa mlihdy meyn

iv myl.zivìàeîLc dén÷ dúéøîà ékelld mixac exn`pyke ± ¦©§¦¨©¥¦§¥
l`eny iptlóà ,øîàd`yr m`,äìeñt ïéñéqä ïîc meynïðéòa ¨©©¦©¦¦§¨¨¦©

ì äéiåèdîL.ziviv myl zeyridl dkixv mihegd zieeh mby ± §¦¨¦§¨
:`xnbd zxne`éàpúkmihegd zieeh m` l`enye ax zwelgn - §©¨¥

m` oilitz oiiprl mi`pz zwelgna dielz ,dnyl zeidl dkixv
,epipy jky ,dnyl xerd ceair didiy jixvïtéözeiyxt z` ± ¦¨

oilitzd,áäæ,adfn oilitzd iza z` dyry epiidcäìhL Bà ¨¨¤¨¨
[i`lh oeyl-]äàîè äîäa øBò ïäéìòoilitzd iza z` dyry ± £¥¤§¥¨§¥¨

,d`nh dnda xern,úBìeñtn mizad z` dyr la`äîäa øBò §§¥¨
,äøBäèì ïãaéò àlL ét ìò óàå úBøéLkïîL,oilitz myl ±ïaø §¨§¥§©©¦¤Ÿ¦§¨¦§¨©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLe wlegóà ,øîBàn,äøBäè äîäa øBòoilitzd ¦§¤©§¦¥¥©§¥¨§¨
ì ïãaòiL ãò úBìeñt,ïîLz` zeehl jixv oi`y xaeqd ax ok m`e §©¤§©§¨¦§¨

zexerd z` carl jixv oi`y `nw `pzk xaeq ,dnyl zivivd iheg
oaxk xaeq ,dnyl dieh jixvy xaeqd l`enye ,onyl oilitz ly

.l`ilnb oa oerny
:dzriav ote`e ,zivivl zlkzd rav zpkd ipic z` d`ian `xnbd

àúìéëz àä ,äãeäé áø øa ìàeîL áøì ééaà déì øîàzlkz z` ± ¨©¥©©¥§©§¥©©§¨¨§¥§¨
,zivivddì eúéòáö éëéä.dze` miraev mz` cvik ±déì øîàax ¥¦¨§¦¨¨©¥

,iia`l l`enyïðéúééî[mi`ian-]ïBælç íceäì ïðéîøå ,ïéðnñå± ©§¦©©¦¨§©¨¦§¨¦©§
mze` milihneäøBéa,[dxrw-]déì ïðéçzøîe]rav xvepy cr §¨©§§¦©¥

zlkzdàúòéáa àúøet àðéì÷Lå [ztilwa ravdn hrn migwele ± §¨§¦¨§¨§¥£¨
,dviaàøãeàa eäì ïðéîòèåie`xe aeh `ed m` eze` miwceae ± §¨£¦©§§§¨

,dphw ca zkizg ea miraevy ici lr driavledwicad xg`lïðéãL̈¦©
àúòéa àeääì déìravd mr dviad ztilw dze` z` mikilyn ± ¥§©¥£¨

,dkeza x`ypyàøãeàì déì ïðéì÷å.reavd cad z` mitxey ± §¨¦©¥§§¨
:`xnbd zxne`úìz dpéî òîL±micnl ep` l`eny ixacn §©¦¨§©

cad z` sexyl jixvy jkn ,zlkzd zeklda mipic dylyòîL§©
äìeñt äîéòè dpéî,dleqt oeiqpl eyry driavdy cenll yi ± ¦¨§¦¨§¨

edleqt cad zriavy jknì äòéáö ïðéòác dpéî òîLdîLyi ± §©¦¨§¨¦©§¦¨¦§¨
myl `le ziviv zevn myl zivivd zriav didzy jixvy cenll

,dwicaedviaa xzepd z` miwxefy jknäìñt äîéòè dpéî òîL§©¦¨§¦¨¨§¨
x`ypd z` xifgi m`e ,ravd z` dlqt dwicady cenll yi ±

.lqti dxeiay ravd lk dxeil
:`xnbd dywnì äòéáö eðééä äìeñt äîéòè eðééädîLixde ± ©§§¦¨§¨©§§¦¨¦§¨

eze`n `ed ,dleqt dnirhdy l`eny ixacn eprnyy oey`xd oicd
o`k oi`y ok m` `vnpe ,dnyl zeidl dkixv driavdy mrhd

.mipy wx `l` mipic dyely
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà`l` mipic dyely o`k oi` ok` ¨©©©¦

e ,mipyøîà÷ íòh äî,xe`ia jxca md `xnbd ixace ±íòh äî ©©©¨¨©©©©
dyì äòéáö ïðéòác íeMî ,äìeñt äîéòè,dîL`l xnvd zriave §¦¨§¨¦§¨¦©§¦¨¦§¨

.ravd zwica myl `l` ziviv myl dzyrp
iepy lqtp ea eynzydy ravy iyilyd oicdy ,d`ian `xnbd

:mi`pz zwelgna[äìñt äîòè] (äìåñô äîéòè) ,éàpúkwca - §©¨¥¨£¨¨§¨
,ilk eze`ay ravd lk z` lqt zlkzd rav z`øîàpL íeMî¦¤¤¡©

dpedkd icba iabl(`l gk zeny)cFt`d lirn z` ziUre'ìéìk §¨¦¨¤§¦¨¥§¦
,'úìëzxnelk ,zlkzd lka reav cbad didiy yexcl yi o`kne §¥¤

`l oeiqpl hrn epnn egwly xg`e ,ravay oefligd d`xn xwira
zlkzd xwir z` rava x`yp,éaø ,ìàéìîb ïa àðéðç éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤©§¦¥©¦

øLk daL éðL äàøî eléôà ,øîBà éàáäc ïa ïðçBéxg` elit` ± ¨¨¤¨£©¥£¦©§¤¥¦¤¨¨¥
,driavl xyk ilka xzepd ,cba zriavl rava eynzydyíeMî¦

,'úòìBú éðLe' øîàpL,ipW oeyla mb 'ipW' zaiz z` yexcl yie ¤¤¡©§¦¨©§¦¥¦
yexcl yi oke ,xyk `ed mb zrlezdn ravpd ipyd cbady epiidc¥
,zrlezd ipy enk epicy ,mewn eze`a xkfend zlkzd rav lr mb

.xyk `ed mb zlkzd ly ipyd ravdy xnelke
úìëz ,ïðaø eðzä÷éãa dì ïéài` ,zlkza mireavd ziviv iheg ± ¨©¨¨§¥¤¥¨§¦¨

,xyk rava eravp m` mwceal xyt`ejk meynàlà úçwð ïéà¥¦©©¤¨
äçîenä ïîdgnen mc`n `l` zlkzd ziviv z` mipew oi` ± ¦©§¤

.ravd ipic z` rceidä÷éãa íäì Lé ïéléôzxyt` oilitz ± §¦¦¤¨¤§¦¨
,zexzie zexqg zeize` mda yi m` mwcealïî àlà ïéçwéð ïéàå§¥¦¨¦¤¨¦

äçîenärceid ,dgnend on `l` mze` mipew oi` ok it lr s`e ± ©§¤
.oilitz myl oilitzd xer z` carl oikixvyúBæeæîe íéøôñixtq ± §¨¦§

,zefefne dxezä÷éãa ïäì Léixdy mixyk md m` owceal xyt` ± ¤¨¤§¦¨
,zexzie zexqg zeize` mda yi m` opeazdl lekiíãà ìkî ïéçwéðå§¦¨¦¦¨¨¨

mpi`e ,dgnen epi`y s` mc` lkn mzepwl xyt` jk meyne ±
slwd z` carl jixv oi` zefefne dxez ixtq oky ,oilitzl minec

.dnyl mdly
`ed 'dwica dl oi` zlkzd' `ziixaa epipyy dny dpiad `xnbd
jk lre .oli` `lwa e` zlkza dravp m` xxal xyt` i`y zngn

:`xnbd zl`eyä÷éãa dì ïéà úìëúez` wecal xyt` i` m`d ± §¥¤¥¨§¦¨
,oli` `lwa e` ie`xd rava eravp m` zivivay zlkzd ihegàäå§¨

ixde ±déì ÷éãa äãeäé áøc déøa ÷çöé áøiheg z` wcea did - ©¦§¨§¥§©§¨¨¦¥
,zlkzdéúééî (íùâá ïîéñ)`ian did ±àiîe àìéb àéaâî ¦¨©§¥©§§¨¦¨©¨

àúìéìáLc[ozlzd on mi`veid min±]íéìâø éîéîe §©§¦§¨¥¥©§©¦
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zegpn(iying meil)

íBé íéòaøà ïa,mc`d sebn e`viyn mei mirax` mdilr exary - ¤©§¨¦
eäééåeâa dì éøúåzlkzd z` mleka dxeye -ãòå àúøBàî §¨¥¨§©©§¥§¨§©

àøôöìm` ,xwead cre axrn -déúeæç ãøtéàd`xn lwlwzp - §©§¨¦§©£¥
zivivd ,ravdäìeñtm`e ,'oli` `lw' `ed ravdy oniqyàì §¨Ÿ

.äøLk déúeæç ãøtéà¦§©£¥§¥¨
dén÷ àcà áøå[iptl-]øîà àøéeò áøc déîMî àáøc`id jky §©©¨©¥§¨¨¦§¥§©©¦¨¨©
,dwicad jxcéøòNc àñkøà àøéîç éúééîwvan xe`y `ian - ©§¥£¦¨©§§¨¦§¨¥

[wfg-] dyw mvengy mixery lydéåeâa dì éôàåekeza qipkne - §¨¦¨§©¥
,xepza edte`e zlkzd iheg z`àúeilòîì éàpzLéàdpzyd m` - ¦§©©¦§©¦¨

daehl zlkzd rav,äøLkm`eàúeòéøâì,drxl -,äìeñt §¥¨¦§¦¨§¨
éðîéñåC,leqt iepiy dfi`e xyk iepiy dfi` xekfl,ø÷L éepéL §¦¨¨¦¤¤

,leqt ,drxl xnelk,úîà éepéLrecn dywe .xyk ,daehl xnelk ¦¡¤
.dwica dl oi` zlkzdy `ziixaa exn`

:`xnbd zvxznäîéòhà øîà÷c énð ä÷éãa dì ïéà éàîdn - ©¥¨§¦¨©¦§¨¨©©§¦¨
i`y ,dnirhd lr `ed ,dwica dl oi` zlkzdy ,`ziixaa exn`y
ravd z` el` miheg ici lr wca xkend m` zrcle wecal xyt`

.dnyl `ly dzid mzriav `linne dxeiay
:zlkzd zwica lr zxtqn `xnbdøî[mkg my-]ékLnîmy-] ©¦©§¦

[laaa mewnàúìëz éúééà,zlkz zeiviv enr `iad -áø éðLa ©§¥§¥§¨¦§¥©
éàçà,i`g` ax iiga -äãeäé áøc déøa ÷çöé áøãa äe÷ãa- £©§¨¨¦§©¦§¨§¥§©§¨

,wgvi ax ly ezwicaadéúeæç ãøtéàåewca ,ravd d`xn ylgpe - §¦§©£¥
àúeilòîì éàpzLéàå ,àcà áøãa.daehl dpzyde -øeáñexaq - ¦§©©¨§¦§©©¦§©¦¨¨

my eidy minkgddìñôéîì,zivivd z` leqtl -áø eäì øîà §¦§§¨¨©§©
àä àlà ,éàçàef zivivy `vnp mkixac itl `l` -àúìéëz àì £©¤¨¨Ÿ§¥§¨

àéä,wgvi ax ly ezwicaa ravd cxtpy meynàéä ïìéà àì÷ àìå ¦§Ÿ¨¨¦¨¦
dfi` ok m`e ,`c` ax ly ezwicaa daehl drav dpzyp ixdy -

,df `ed ravøîzéà éããäà àúòeîL dpéî òîL àlài`ce `l` - ¤¨§©¦¨§¨¨©£¨¥¦§©
df miwleg md oi`e ,exiag lr cg`d exn`p `c` axe wgvi ax ixac

,xnelke ,df lràð÷ãác àëéäepwca xy`k -déøa ÷çöé áøãa ¥¨¦§©§¨¦§©¦§¨§¥
,äãeäé áøcm`,äøLk déúeæç ãøtéà àìm`edéúeæç ãøtéà §©§¨Ÿ¦§©£¥§¥¨¦§©£¥

àñkøà àøéîça ,àcà áøãa dì ïðé÷ãam`e ,dyw xe`ya - ¨§¦©¨¦§©©¨©£¦¨©§§¨
.äìeñt àúeòéøâì ,äøLk àúeélòîì épzLéà¦§©¥¦§©¦¨§¥¨¦§¦¨§¨

:i`g` ax zrcl di`x d`ian `xnbdízî eçìLminkgd egly - ¨§¦¨
,l`xyi ux`n.øîzéà éããäà àúòeîL§¨¨©£¨¥¦§©

:zivivd ziipw oipra ipn iax ly ebdpnn zxtqn `xnbd,éðî éaø©¦¨¦
,mxkenl zeiviv dpew didyke ,did xbzïéáæå ÷éécwcwcn did - ¨¦§¨¦

xingdy meyn ,dgnend on dpeweàúéðúî éøîeçkzxnegk - §§¥©§¦¨
m` wecal xyt` i`y oeikne ,dleqt dnirhdy lirl `ziixad
oic rceid dgnenn `l` dpew did `l ,dzkldk driavd dzyrp

.dleqt dnirhdy dfàáñ àeää déì øîà,cg` owf -ãeáò éëä ¨©¥©¨¨¨¦¨
Cn÷c éàn÷,mincewd zexec eyr jk -eäéé÷ñéò çìöàå- ©¨¥§©¨§©§©¦§©§

.mdiwqra egilvde
:ziviv zepwl xyt` inn ,`ziixa d`ian `xnbdç÷Blä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥©

úöéieöî úélèzeiviv da elihdy -,÷eMä ïîdpew m`,ìàøNiî ©¦§¤¤¦©¦¦§¨¥
dú÷æça àéä éøäm`e ,dxyke dzkldk ziyrpyãáBòä ïî £¥¦§¤§¨¨¦¨¥

,íéáëBkm`øbzä ïî,ieb xgeq -,äøLkdze` dpw iebd i`cey itl ¨¦¦©©¨§¥¨
dgnen l`xyin,ciqtdl `xiy meyn jka xwyiy yegl oi`e

m`e .xwiyy xxazi m` ezepne`èBéãää ïî,xgeq epi`y ieb mzq - ¦©¤§
,äìeñtdriavd dzyrpe zlkzd iheg z` ecal rav iebd `ny §¨

.dnyl `lyeøîàL ét ìò óàå,minkgøBkîì éàMø íãà ïéà §©©¦¤¨§¥¨¨©©¦§
äéúBiöéö øéziL ãò íéáëBk ãáBòì úöéieöî úélè`iveiy cr - ©¦§¤¤§¥¨¦©¤©¦¦¦¤¨

`ly gipdl epl did df mrhn dxe`kle ,zilhdn zivivd iheg z`
lkn ,xbzd ciay zeiviv leqtle ,dxyk ziviv ieb cia didiy okzi
i`ceae ,ezepne` lr `xi xbzy meyn ,iebd on dzepwl xzen mewn

.zeleqt zeiviv xekni `l
:`xnbd zxxanàîòè éàîzilh mixken oi`y mrhd dn - ©©£¨

:`xnbd daiyn .iebl zviievneîébøz àëä,ex`ia laaa o`k - ¨¨©§¦
äðBæ íeMîxn`ze ,dxkya dieb dpefl zilhd z` iebd ozi `ny - ¦¨

.xyk l`xyi lr frl `iveze ,dl epzp cg` l`xyiyäãeäé áø©§¨
äeìúé ànL ,øîàl`xyiBnòiebd mr -Cøcaaeygiy meyn ¨©¤¨¦§©¤¦©¤¤

el yi ixdy l`xyi `edy,zivivepbøäéåjxca iebd. §©©§¤
dywne ,ziviv oiprl dcedi ax ly zebdpd izy d`ian `xnbd

:odipia dxizqàîeæøôì àúìéëz éîø ,äãeäé áø[zilh-]éLðéàc ©§¨¨¥§¥§¨§©§¨§¦§¥
déúéa,ezy` icbal ziviv lihn did -ådid okàøôö ìk Cøáî- ¥¥§§¨¥¨©§¨

zkxa xwea lk.úéöéva óhòúäì§¦§©¥©¦¦
:`xnbd zl`eyéîøcî,ezy` ly cbaa ziviv lihdy jkn `ld - ¦§¨¥

c gkenøáñ÷zivivy,àeä àîøb ïîfä àlL äNò úåöîmiype ¨¨©¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨
ok m`e ,da zeaiigàøôöå àøôö ìk Cøáî éànàdid recn - ©©§¨¥¨©§¨§©§¨

,`nxb onfdy dyr zevn `id oi` m` ixde ,xweae xwea lk jxan
ly devnd jynd `ed meide ,`ed ziviv onf dlild s` ok m`

.dilr jxale aeyl oi` mlerle ,ziviv yaly dpey`xd mrtd
,`ed ziviv onf dlildy dcedi ax xaeq ok` :`xnbd zvxzn

xaeqy meyn xweaa dyael didyk dilr jxiay mrhde,éaøk§©¦
ïîæ ìk ïéléôz ,àéðúcmrt lk -Le xfeg,ïçépîe xfegïäéìò Cøáî §©§¨§¦¦¨§©§©¦¨§¨¥£¥¤

.éaø éøáclk jxane xfeg did dcedi ax mb ,jk meynedrya xwea ¦§¥©¦
.dyael didy
:`xnbd dywnéëä éà,iaxk xaqy ok m` -énð àzòL ìklk - ¦¨¦¨©§¨©¦

zg` mrt wx `le ,jxal el did ycgn dyael didy meia onf
.xweaa

:`xnbd zvxznäåä àòéðö Léðéà ,äãeäé áø,did repv mc` - ©§¨¦¦§¦¨£¨
àîBé délek déîéìâì déì éøL àìå,meid lk ezilh z` hyt `le - §Ÿ¨¥¥¦§¦¥¥¨

dyael dide meid rvn`a ezilh z` hyet did m` zn`a j`
.dilr jxan did ,ycgn

:`xnbd zl`ey[àøôöa] (àøôöî) àðL éàîeonf dpey dne - ©§¨§©§¨
xwead zxeny`a xak jxal el did ixde ,jxan did f` wxy xwead

.ezilh z` yael dide dxez cenll ezpyn mw didy drya
:`xnbd daiyníBé úeñëì äìéì úeñkî épLî ékhyet didyk - ¦§©¥¦§©§¨¦§

`vei did eay meid cba z` yaele dlila ea dqkzn didy ecba z`
,dxez cenll ezpyn mw didy drya j` ,jxan did miyp` oia

.dlila ea dqkzn didy cbaa yeal x`yp did oiicr
:ziviva miaiigd md in x`azi da `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

a ïéáéiç ìkäzevníéLð íéøb ,íéìàøNéå íiåì íéðäk ,úéöéö ©Ÿ©¨¦§¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦¥¦¨¦
ïîfäL äNò úåönL éðtî ,íéLpa øèBt ïBòîL éaø .íéãáòå©£¨¦©¦¦§¥©¨¦¦§¥¤¦§©£¥¤©§©

,àeä àîøb,ziviva dlila miaiig oi` ixdyäNò úåöî ìëå §¨¨§Ÿ¦§©£¥
.úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL¤©§©§¨¨¨¦§

øî øîà,`ziixaa lirl epipy -íiåì íéðäk ,úéöéöa ïéáéiç ìkä ¨©©©Ÿ©¨¦§¦¦Ÿ£¦§¦¦
.íéìàøNéå:`xnbd dywnéàc ,àèéLt[m`y-]íiåì íéðäk §¦§§¥¦§¦¨§¦Ÿ£¦§¦¦

áéiçéì ïàî ,éøéèt íéìàøNéådxn`p inle ,ziviva aiigd `ed in - §¦§§¥¦§¦¦©¦©©
.ziviv zevn

:`xnbd zvxzn,déì àëéøèöéà íéðäkc,àðéîà Czòc à÷ìñ Ÿ£¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨
áéúëe ìéàBämicba i`lk zyxta(`i ak mixac)æðèòL Laìú àì' ¦§¦Ÿ¦§©©©§¥

,'åécçé íézLôe øîöxn`p ziviv zyxta jkl jenqe(ai ak my) ¤¤¦§¦©§¨
'Cl äNòz íéìéãb',,xne` iziiddéaâì íéàìk éøzLéà àìc ïàî §¦¦©£¤¨©§Ÿ¦§§¦¦§©¦§©¥

äLéáìa,mi`lk zyiala xzed `ly eilr xn`py in -àeä ¦§¦¨
,úéöéöa áéiçéîcla`éðäd [el`-]íéàìk éøzLéàå ìéàBä ,íéðäk §¦©©§¦¦¨¥Ÿ£¦¦§¦§§¦¦§©¦

eäééaâì,mi`lk zyial mdl xzedy oeik -eáéiçéì àì,zivivaà÷ §©©§Ÿ¦©§¨
ïì òîLîc mrhde ,ziviva miaiig mipdkd mbyéøzLéàc éäð ©§©¨§¦§¦§§¦

éøzLéà àì äãBáò ïcéò àìa ,äãBáò ïcéòaexzed ok`y s`y - §¦©£¨§Ÿ¦©£¨Ÿ¦§§¦
zed `l ,mi`lk zyiala mipdkdycwna dcear zrya `l` ex

xeqi` llka md s` ok m` ,exzed `l dcear zrya `ly la`
.zivivn mixeht mpi` jkle mi`lk

:`ziixaa epipy cer.íéLða øèBt ïBòîL éaø:`xnbd zxxanéàî ©¦¦§¥§¨¦©
ïBòîL éaøc àîòè.`nxb onfdy dyr zevn `id zivivy xaqy ©£¨§©¦¦§

:`xnbd daiyn,àéðúcziviv zyxta xn`p(hl eh xacna)íúéàøe' §©§¨§¦¤
,'BúBàeyael dz`y cba `l` ziviva aiig oi`y o`kn yexcl yie

,eze` d`ex dz`y meyn meiaäìéì úeñëì èøtd`ex dz` oi`y §¨¦§©§¨
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המשך בעמוד גס

oifge` mipy` cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

íåé íéòáøà ïásebn e`viyn mei mirax` exary :xg` oeyl .mirax` oa wepizn -

.(lwlwzp) mc`dàúåæç ãøôðå.`ed oli` `lwc ,dleqt d`xnd lwlwzp -àøéîç
àñëøà.dyw xe`y -êéðîéñå- xwy iepiy ,leqt iepiy dfi`e xyk iepiy dfi` -

eilr siqedl exac dpynd - zn` iepiy] ,`ed rxy oircei lkd drxl exac dpynd

.[`ed aehy oircei lkd eniiwleäì ïéà éàî
äîéòèà éîð øîà÷ã ä÷éãáleki mc` oi` -

m` ravp zlkz myl m` xnvd wecal

dnirhc lirl exn`e ,oeiqip myl dnirhl

:xn`w ikde - dnirh` :xg` oeyl .dleqt

`ly ,dnirha zlkz ly dxei oiwcea oi`

`zriaa liwy `l` ,dxeid lk lqti

.lirl yxtnckøî.mkg my -éëùîî-

.mewn myàåä úìëú åàìcxti` `dc -

`dc - oli` `lw e`le ,wgvi axca `zefg

.xfrl` iaxck `zeilrnl ipzyi`àúòåîù
.xnzi` iccd` `c` axce wgvi axc -

`l` ,ibilt `le ,opiwca cgi odizya ,xnelk

lr ztqen `c` axc `de ,'ek `pwcac `kid

.dze` yxtne wgvi axcïéáæå ÷ééãon -

.dgnendàúééðúî éøîåçë:ipzwc ,lirlc -

.dgnen ira jkld ,dleqt dnirhéåâä ïî-

oiafe ,diytp rxn `lc ,dxyk `ed xbz m`

.dxyke l`xyin dläìåñô`ed `nyc -

.ziyrp dnyl `lye ,dravéô ìò óàå
'åë åøîàùxbz (iab) :opixn` ikd elit` -

.el dxkn l`xyiàîòè éàîoixken oi` -

.iebl zviievnäðåæ íåùîdil `ied `nlc -

lraze `ed l`xyi dxeaqe ,zil`xyi dpef

mixac) "ma ozgzz `l" meyn oixare ,dil

aidi `nlc ,dieb dpef meyn :xg` oeyl .(f

l`xyi ik dxn`e ,dppz`a ieb `edd dl

.dicygnl iz`e ,il dpzp

äåìúé àîù:xeaqe ,df iebd mr l`xyi -

.epbxdie ,ziviv el yi `dc ,`ed l`xyiax

iypi`c `nifxetl `zlikz dil inx dcedi

diziaea dqkzny cbal ziviv lihn did -

.ezy`àøôö ìë êøáîåxac dyer cere -

did xweae xwea lka ezilha shrznyk ,df

.jxanéîøãî,ezy` zeqkl `zlikz -

`nl` - da zeaiig miyp xaqwzevn xaqw

meia oia dpnfc ,`id `nxb onfd `ly dyr

.zexeht miyp - `nxb onf i`c ,dlila oiae

êøáî éàîà äðîæ äìéìã ïë íà`l` -

ded dycg dzidyk shrzpyk oey`x mrt

`kix` `nei jli`e o`kn `d ,jxal dil

.ewiqtn dlil oi` `dc ,incéøù äåä àìå
àîåé ìë äì`l jklde ,dlila `l` -

.iaxk mlerle ,`xtva `l` jxanéàîå
àøôöî àðùcner `edyk jixal -

!diqxibl meid mcew zxeny`a da shrzne

:ipyneíåé úåñëì äìéì úåñëî éðùî éë-

zg`e meil zg` ,eid zeviievn zezilh ipy

.dlillàéä àîøâ ïîæäùiaxl dlilc -

.dpnf mei iede ,ziviv onf e`l oernyíéðäë
åäééáâì íéàìë éàøúùéàaizkc ,hpa` -

."zlkze yy" :(hl zeny) diaàîåñ úåñë
.aiigc -ïðáøå,ziviv onf dlil edl zi`c -

miype ,`nxb onfd `ly [dyr] zevn `iede
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Ð dwica mdl yi oilitz :yxtl d`xpe .ixii` mixtq x`ya `kd `nye !ceair ira dxez

`l dnyl ceairl la` .oxzeql i`pby Ð oigwip oi` ikd elit`e ,zexizie zexiqga

on oilitz gweld :(` ,fv oiaexir) "oilitz `vend"a `ipzc `de .ea oi`iwa lkdy ,opiyiig

`l caricac yxtl il d`xp qxhpewd yexitle) .ixii` carica Ð zg` zg` dwcea weyd

dcear zkqnc `ztqeza `ipz ikde .(opiyiig

m`e ,dgnend on `l` oilitz oigwel oi` :dxf

e` mipy ecia `vne dgnen epi`y inn gwl

ci ly cg` oilitz epnn wcea Ð micnv dyly

.iyily oke ipy oke ,oey`xd cinva y`x ly e`

oqipkn oilitz `vend :(` ,dv oiaexir) opzc `de

ceak meyn mzd Ð owca `ly it lr s` bef bef

aexc ,ip`y `ven ,inp i` .opiyiig `l oilitzc

:`zi` `zliknae .od oignen oilitz lv` oiievn

(dk `xwie) oldl xn`pe "dnini" o`k xn`p

ycg xyr mipy oldl dn ,"ezle`b didz mini"

zg` oilitz wecal jixvy cibn o`k s` Ð

i`ny zia .lld zia ixac ,ycg xyr mipyl

el` :xne` i`ny .dwica jixv oi` :mixne`

"oilitz `vend" wxte .`ni` ia` ly oilitz

zg` [dwica] jixv oilitz :`ipz inp inlyexi

oa oerny oax .iax ixac ,ycg xyr mipyl

dwica ikxvnc ipd lke .jixv oi` :xne` l`ilnb

`le ,xacn aezkd oilitz zwfga edl `xiaq

`ki` dax `yeniya edin .ikd ol `niiw

`l zewica ipde .reaya miinrt owcal jixvny

ela `ny `l` ,zexizie zexiqg meyn eed

opixn`c ,dwica ogky` dfefnae .elwlwzpe

,reaya miinrt zwcapy (` ,`i) `nei zkqna

.wlgl yieïá"dy`d" wxt izyxit Ð mirax`

.(` ,bq) dcpaéàîxn`wc inp dwica dl oi`

ipd` `c` axe wgvi axc dwicae Ð dnirh`

la` ,dleqt dnirhc rceiy dgnend on gwela

.rci `l diteb edi`c ,oli` `lwn rci `léáøå
zekxa opixn`c ab lr s` Ð miypa xhet oerny

epyiy lkc ,zeaiig miypc yeciw iab (a ,k)

cg` xeaca xenye xekfe dxikfa epyi dxinya

inlyexiae oizlikna inp opixn`e ,exn`p

Ð exn`p cg` xeaica "yalz `l"e "milicb"c

cg` xeaca xnzi` `l mzdc ,`id `zlin e`l

ikid ik xnzi` `kd la` ,`d opireny`l `l`

zeywdl oi` inp ikde .iccd` exzqip `lc

iab (a ,bn migqt) opiaxnc ikid ik yexcipc

.`xw cga iaizkc ,ip`y mzdc ,dvn zlik`
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,déåeâa dì àéôàå éøòNc àñkøà àøéîç éúééî :øîà£©©§¥£¦¨©§§¨§©£¥§¨§¨¨§©¥

àúeélòîì éàpzLéà¯àúeòéøâì ,äøLk¯,äìeñt ¦§©©§©©§¨§¥¨¦§¦¨§¨
éðîéñå!úîà éepéL ,ø÷L éepéL :C¯dì ïéà éàî §¦¨¥¦¤¤¦¡¤©¥¨

éúééà éëLnî øî .äîéòèà ?øîà÷c éîð ä÷éãa§¦¨©¦§¨¨©©§¦¨¨¦©§¥©§¥
déøa ÷çöé áøãa de÷ãa ,éàçà áø éðLa àúìëz§¥§¨¦§¥©©©©§¨¦§©¦§¨§¥

àcà áøãa ,déúeæç ãøtéàå äãeäé áøc¯éàpzLéàå §©§¨§¦©©¨¥¦§©©¨§¦§©©
àlà :éàçà áø eäì øîà ,dìñôéîì øáñ ;àúeélòîì§©©§¨¨©§¦§§¨£©§©©©¤¨
òîL àlà !àéä ïìéà àì÷ àìå àéä àúìéëz àì àä̈¨§¥§¨¦§¨¨¨¦¨¦¤¨§©
áøãa àð÷ãác àëéä ;øîzéà éããäà àúòeîL dpéî¦¨§¨¨©£¨¥¦§©¥¨¦§©§¨¦§©
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éðî éaø .øîzéà éããäà àúòeîL :ízî eçìL .äìeñt§¨¨§¦¨§¨¨©£¨¥¦§©©¦¨¦
:àáñ àeää déì øîà ,àúéðúî éøîeçk ïéáæå ÷ééc̈¥§¨¦§§¥©§¦¨£©¥©¨¨
:ïðaø eðz .eäéé÷ñéò çìöàå Cn÷c éàn÷ ãeáò éëä̈¦£©¨¥§©¨§©§©¦§©§¨©¨©

ìàøNiî ÷eMä ïî úöéieöî úélè ç÷Blä¯àéä éøä ©¥©©¦§¤¤¦©¦¦§¨¥£¥¦
øbzä ïî ;éBbä ïî .dú÷æça¯èBéãää ïî ,äøLk¯ §¤§¨¨¦©¦©©¨§¥¨¦©¤§

øBkîì éàMø íãà ïéà :eøîàL ét ìò óàå ,äìeñt§¨§©©¦¤¨§¥¨¨©©¦§
?àîòè éàî .äéúBiöéö øéziL ãò éBâì úöéieöî úélè©¦§¤¤§©¤©¦¦¦¤¨©©§¨

.äðBæ íeMî :eîébøz àëäànL :øîà äãeäé áø ¨¨©§¦¦¨©§¨£©¤¨
àzìéëz éîø äãeäé áø .epâøäéå Cøca Bnò äeìúé¦§©¤¦©¤¤§©£§¤©§¨¨¥§¥§¨
óhòúäì" :àøôö ìk Cøáîe ,déúéá éLðéàc àîeæøôì§¦§¨¤¡¨¥¥¥§¨¥¨©§¨§¦§©¥

éîøcî ."úéöéva¯ïîfä àlL äNò úåöî :øáñ÷ §¦¦¦§¨¥¨¨©¦§©£¥¤Ÿ©§¨
?àøôöå àøôö ìk Cøáî éànà ,àeä àîøb¯,éaøk §¨¨©©§¨¥¨©§¨§©§¨§©¦

éøác ,ïäéìò Cøáî ïçépnL ïîæ ìk ,ïéléôz :àéðúc§©§¨§¦¦¨§¨¤©¦¨§¨¥£¥¤¦§¥
¯ .éaø!éîð àzòL ìk ,éëä éà¯Léðéà äãeäé áø ©¦¦¨¦¨©§¨©¦©§¨¦¦

¯ .àîBé délek déîéìâì déì éøL àìå ,äåä àòéðö§¦¨£¨§¨¨¥¥¦§¦¥¥¨
ðL éàîe?àøôvî à¯úeñëì äìéì úeñkî épLî ék ©§¨¦©§¨¦§©¥¦§©§¨¦§

éaø .íéãáòå íéLð ,íéøb ,íéìàøNéå íiåì ,íéðäk ,úéöéöa ïéáéiç ìkä :ïðaø eðz .íBé¨©¨©©Ÿ©¨¦§¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦¥¦¨¦©£¨¦©¦
àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå ,àeä àîøb ïîfäL äNò úåönL éðtî ,íéLða øèBt ïBòîL¦§¥§¨¦¦§¥¤¦§©£¥¤©§©§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨
íéðäk éàc ,àèéLt .íéìàøNéå íiåì ,íéðäk ,úéöéöa ïéáéiç ìkä :øî øîà .úBøeèt íéLð̈¦§¨©¨©Ÿ©¨¦§¦¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦§¦¨§¦Ÿ£¦

?áéiçéì ïàî ,éøéèt íéìàøNéå íiåì¯ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì àëéøèöéà íéðäk §¦¦§¦§§¥¦§¦¦©¦©©Ÿ£¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨¦
éøzLéà àìc ïàî ,"Cì äNòz íéìéãb ,åcçé íéúLôe øîö æðèòL Laìú àì" :áéúëe§¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨©§¨¦§§¥
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zegpn(iying meil)

íBé íéòaøà ïa,mc`d sebn e`viyn mei mirax` mdilr exary - ¤©§¨¦
eäééåeâa dì éøúåzlkzd z` mleka dxeye -ãòå àúøBàî §¨¥¨§©©§¥§¨§©

àøôöìm` ,xwead cre axrn -déúeæç ãøtéàd`xn lwlwzp - §©§¨¦§©£¥
zivivd ,ravdäìeñtm`e ,'oli` `lw' `ed ravdy oniqyàì §¨Ÿ

.äøLk déúeæç ãøtéà¦§©£¥§¥¨
dén÷ àcà áøå[iptl-]øîà àøéeò áøc déîMî àáøc`id jky §©©¨©¥§¨¨¦§¥§©©¦¨¨©
,dwicad jxcéøòNc àñkøà àøéîç éúééîwvan xe`y `ian - ©§¥£¦¨©§§¨¦§¨¥

[wfg-] dyw mvengy mixery lydéåeâa dì éôàåekeza qipkne - §¨¦¨§©¥
,xepza edte`e zlkzd iheg z`àúeilòîì éàpzLéàdpzyd m` - ¦§©©¦§©¦¨

daehl zlkzd rav,äøLkm`eàúeòéøâì,drxl -,äìeñt §¥¨¦§¦¨§¨
éðîéñåC,leqt iepiy dfi`e xyk iepiy dfi` xekfl,ø÷L éepéL §¦¨¨¦¤¤

,leqt ,drxl xnelk,úîà éepéLrecn dywe .xyk ,daehl xnelk ¦¡¤
.dwica dl oi` zlkzdy `ziixaa exn`

:`xnbd zvxznäîéòhà øîà÷c énð ä÷éãa dì ïéà éàîdn - ©¥¨§¦¨©¦§¨¨©©§¦¨
i`y ,dnirhd lr `ed ,dwica dl oi` zlkzdy ,`ziixaa exn`y
ravd z` el` miheg ici lr wca xkend m` zrcle wecal xyt`

.dnyl `ly dzid mzriav `linne dxeiay
:zlkzd zwica lr zxtqn `xnbdøî[mkg my-]ékLnîmy-] ©¦©§¦

[laaa mewnàúìëz éúééà,zlkz zeiviv enr `iad -áø éðLa ©§¥§¥§¨¦§¥©
éàçà,i`g` ax iiga -äãeäé áøc déøa ÷çöé áøãa äe÷ãa- £©§¨¨¦§©¦§¨§¥§©§¨

,wgvi ax ly ezwicaadéúeæç ãøtéàåewca ,ravd d`xn ylgpe - §¦§©£¥
àúeilòîì éàpzLéàå ,àcà áøãa.daehl dpzyde -øeáñexaq - ¦§©©¨§¦§©©¦§©¦¨¨

my eidy minkgddìñôéîì,zivivd z` leqtl -áø eäì øîà §¦§§¨¨©§©
àä àlà ,éàçàef zivivy `vnp mkixac itl `l` -àúìéëz àì £©¤¨¨Ÿ§¥§¨

àéä,wgvi ax ly ezwicaa ravd cxtpy meynàéä ïìéà àì÷ àìå ¦§Ÿ¨¨¦¨¦
dfi` ok m`e ,`c` ax ly ezwicaa daehl drav dpzyp ixdy -

,df `ed ravøîzéà éããäà àúòeîL dpéî òîL àlài`ce `l` - ¤¨§©¦¨§¨¨©£¨¥¦§©
df miwleg md oi`e ,exiag lr cg`d exn`p `c` axe wgvi ax ixac

,xnelke ,df lràð÷ãác àëéäepwca xy`k -déøa ÷çöé áøãa ¥¨¦§©§¨¦§©¦§¨§¥
,äãeäé áøcm`,äøLk déúeæç ãøtéà àìm`edéúeæç ãøtéà §©§¨Ÿ¦§©£¥§¥¨¦§©£¥

àñkøà àøéîça ,àcà áøãa dì ïðé÷ãam`e ,dyw xe`ya - ¨§¦©¨¦§©©¨©£¦¨©§§¨
.äìeñt àúeòéøâì ,äøLk àúeélòîì épzLéà¦§©¥¦§©¦¨§¥¨¦§¦¨§¨

:i`g` ax zrcl di`x d`ian `xnbdízî eçìLminkgd egly - ¨§¦¨
,l`xyi ux`n.øîzéà éããäà àúòeîL§¨¨©£¨¥¦§©

:zivivd ziipw oipra ipn iax ly ebdpnn zxtqn `xnbd,éðî éaø©¦¨¦
,mxkenl zeiviv dpew didyke ,did xbzïéáæå ÷éécwcwcn did - ¨¦§¨¦

xingdy meyn ,dgnend on dpeweàúéðúî éøîeçkzxnegk - §§¥©§¦¨
m` wecal xyt` i`y oeikne ,dleqt dnirhdy lirl `ziixad
oic rceid dgnenn `l` dpew did `l ,dzkldk driavd dzyrp

.dleqt dnirhdy dfàáñ àeää déì øîà,cg` owf -ãeáò éëä ¨©¥©¨¨¨¦¨
Cn÷c éàn÷,mincewd zexec eyr jk -eäéé÷ñéò çìöàå- ©¨¥§©¨§©§©¦§©§

.mdiwqra egilvde
:ziviv zepwl xyt` inn ,`ziixa d`ian `xnbdç÷Blä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥©

úöéieöî úélèzeiviv da elihdy -,÷eMä ïîdpew m`,ìàøNiî ©¦§¤¤¦©¦¦§¨¥
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íåé íéòáøà ïásebn e`viyn mei mirax` exary :xg` oeyl .mirax` oa wepizn -

.(lwlwzp) mc`dàúåæç ãøôðå.`ed oli` `lwc ,dleqt d`xnd lwlwzp -àøéîç
àñëøà.dyw xe`y -êéðîéñå- xwy iepiy ,leqt iepiy dfi`e xyk iepiy dfi` -

eilr siqedl exac dpynd - zn` iepiy] ,`ed rxy oircei lkd drxl exac dpynd

.[`ed aehy oircei lkd eniiwleäì ïéà éàî
äîéòèà éîð øîà÷ã ä÷éãáleki mc` oi` -

m` ravp zlkz myl m` xnvd wecal

dnirhc lirl exn`e ,oeiqip myl dnirhl

:xn`w ikde - dnirh` :xg` oeyl .dleqt

`ly ,dnirha zlkz ly dxei oiwcea oi`

`zriaa liwy `l` ,dxeid lk lqti

.lirl yxtnckøî.mkg my -éëùîî-

.mewn myàåä úìëú åàìcxti` `dc -

`dc - oli` `lw e`le ,wgvi axca `zefg

.xfrl` iaxck `zeilrnl ipzyi`àúòåîù
.xnzi` iccd` `c` axce wgvi axc -

`l` ,ibilt `le ,opiwca cgi odizya ,xnelk

lr ztqen `c` axc `de ,'ek `pwcac `kid
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oiafe ,diytp rxn `lc ,dxyk `ed xbz m`
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.epbxdie ,ziviv el yi `dc ,`ed l`xyiax

iypi`c `nifxetl `zlikz dil inx dcedi
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`nl` - da zeaiig miyp xaqwzevn xaqw

meia oia dpnfc ,`id `nxb onfd `ly dyr

.zexeht miyp - `nxb onf i`c ,dlila oiae

êøáî éàîà äðîæ äìéìã ïë íà`l` -

ded dycg dzidyk shrzpyk oey`x mrt
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àîåé ìë äì`l jklde ,dlila `l` -
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àøôöî àðùcner `edyk jixal -
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:ipyneíåé úåñëì äìéì úåñëî éðùî éë-

zg`e meil zg` ,eid zeviievn zezilh ipy

.dlillàéä àîøâ ïîæäùiaxl dlilc -

.dpnf mei iede ,ziviv onf e`l oernyíéðäë
åäééáâì íéàìë éàøúùéàaizkc ,hpa` -

."zlkze yy" :(hl zeny) diaàîåñ úåñë
.aiigc -ïðáøå,ziviv onf dlil edl zi`c -

miype ,`nxb onfd `ly [dyr] zevn `iede

.zeaiig
éàä

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

Ð dwica mdl yi oilitz :yxtl d`xpe .ixii` mixtq x`ya `kd `nye !ceair ira dxez

`l dnyl ceairl la` .oxzeql i`pby Ð oigwip oi` ikd elit`e ,zexizie zexiqga

on oilitz gweld :(` ,fv oiaexir) "oilitz `vend"a `ipzc `de .ea oi`iwa lkdy ,opiyiig

`l caricac yxtl il d`xp qxhpewd yexitle) .ixii` carica Ð zg` zg` dwcea weyd

dcear zkqnc `ztqeza `ipz ikde .(opiyiig

m`e ,dgnend on `l` oilitz oigwel oi` :dxf

e` mipy ecia `vne dgnen epi`y inn gwl

ci ly cg` oilitz epnn wcea Ð micnv dyly

.iyily oke ipy oke ,oey`xd cinva y`x ly e`

oqipkn oilitz `vend :(` ,dv oiaexir) opzc `de

ceak meyn mzd Ð owca `ly it lr s` bef bef

aexc ,ip`y `ven ,inp i` .opiyiig `l oilitzc

:`zi` `zliknae .od oignen oilitz lv` oiievn

(dk `xwie) oldl xn`pe "dnini" o`k xn`p

ycg xyr mipy oldl dn ,"ezle`b didz mini"

zg` oilitz wecal jixvy cibn o`k s` Ð

i`ny zia .lld zia ixac ,ycg xyr mipyl

el` :xne` i`ny .dwica jixv oi` :mixne`

"oilitz `vend" wxte .`ni` ia` ly oilitz
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la` ,dleqt dnirhc rceiy dgnend on gwela

.rci `l diteb edi`c ,oli` `lwn rci `léáøå
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cg` xeaca xenye xekfe dxikfa epyi dxinya

inlyexiae oizlikna inp opixn`e ,exn`p
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cg` xeaca xnzi` `l mzdc ,`id `zlin e`l
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,ztqep spkd lya dxhetl xazqnìL úìòa éðà àéöBîeL,zetpk ¦£¦©£©¨Ÿ
meynììëa ïéàLly zilhìLL,zetpkòaøà`vnpe .zetpk ¤¥¦§¨¨Ÿ©§©

,opax zrcl mb jxved 'DA dQkY xW`' weqtdy `ziixad ixacl£¤§©¤¨
.zetpk yng zlra zilh aiigl epnn yexcl ick dfe

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøå'DA dQkY xW`' aezkdy xaeqy §©¦¦§£¤§©¤¨
zilh aiigl cnel `ed oipn ,zivivd on `neqd z` xehtl jxved

:`xnbd daiyn .ziviva zetpk yng zlraîzaiz'øLà'`idy ¥£¤
dxiziïðaøå .à÷ôðzaizeäì òîLî àì 'øLà'.dpnn yexcl ¨§¨§©¨¨£¤Ÿ©§©§

:`xnbd zl`eyïðaøå,dlila ziviv miaiignd'BúBà íúéàøe' éàä §©¨¨©§¦¤
déì éãáò éàîcba oi`y epnn rnyn dxe`kl ixde ,edeyxci dn - ©¨§¦¥

iax epnn yxcy enke eze` mi`ex oi`y iptn ziviva aiig dlil ly
.lirl oerny

opax :`xnbd daiyn,àéðúãëì eäì éòaéîziviv zyxta xn`p ¦¨¥§§¦§©§¨
(hl eh xacna)zvivl mkl dide'ízøëæe BúBà íúéàøezFvn lM z` §¨¨¨¤§¦¦§¦¤§©§¤¤¨¦§

yexcl yie ,''dBæ äåöî äàøziviv zevn -øBëæexekfzy ick - §¥¦§¨§
Bæ Bæéàå ,äa äéeìzä úøçà äåöîn,ziviva dielzd devBæzevn ¦§¨©¤¤©§¨¨§¥

òîL úiø÷,zixgy lyïðúcdpyna epipyy enk -(:h zekxa), §¦©§©¦§©
ïéa øékiMî ,úéøçLa òîL úà ïéøB÷ éúîéàîd oeebúìëz ¥¥¨©¦¤§©§©£¦¦¤©¦¥§¥¤

zivivayïáìì.day §¨¨
weqtd lr zeziixaa exn`py zetqep zeyxc d`ian `xnbd

:'eze` mzi`xe',Cãéà àéðúåaezk,'ízøëæe BúBà íúéàøe'yie §©§¨¦¨§¦¤§©§¤
,yexclBæ äåöî äàø,ziviv -dì äëeîqä úøçà äåöî øBëæe §¥¦§¨§¦§¨©¤¤©§¨¨
,dxezaáéúëc ,íéàìk úåöî Bæ ,Bæ Bæéàåmi`lk zyxtaak mixac) §¥¦§©¦§©¦¦§¦

(`i,'åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì'zyxt dxn`p dfl jenqe Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨
ziviv(ai ak my).'Cl äNòz íéìéãb'§¦¦©£¤¨

,Cãéà àéðzaezkd xn`''ä úBöî ìk úà ízøëæe BúBà íúéàøe', ©§¨¦¨§¦¤§©§¤¤¨¦§
,yexcl yieBæ äåöîa íãà áéiçúpL ïåék,mipy b"i libl ribdyn ¥¨¤¦§©¥¨¨§¦§¨
dry dze`aìëa áéiçúðdøîàc àéä ïBòîL éaøå .ïlek úBöî ¦§©¥§¨¦§¨§©¦¦§¦§¨©

zivivàéä àîøb ïîfäL äNò úåöîaiigd okle ,da zexeht miype ¦§©£¥¤©§©§¨¨¦
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,Cãéà àéðúåaezkd xn`ízøëæe BúBà íúéàøe''d zFvn lM z` §©§¨¦¨§¦¤§©§¤¤¨¦§
íúéNòå,yexcl yie ,'mz`äiàøzivivd zii`x -éãéì äàéáî ©£¦¤Ÿ¨§¦¨§¦¨¦¥
äøéëæ,zeevnd zxikf -äiNò éãéì äàéáî äøéëæzeevnd zxikf - §¦¨§¦¨§¦¨¦¥£¦¨

.mziiyr icil d`ian
éðt ìa÷îe äëBæ ,Bæ äåöîa æéøfä ìk ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤©¥¨©¨¦§¦§¨¤§©¥§¥

,äðéëLc meynàëä áéúkziviv zyxta(hl eh xacna)íúéàøe' §¦¨§¦¨¨§¦¤
íúä áéúëe ,'BúBà(bi e mixac)éäìà 'ä úà','ãBáòú BúBàå àøéz E §¦¨¨¤¡Ÿ¤¦¨§©£

F`' zaiz dxn`p miweqtd ipyay xg`nedn xnele yexcl yi ,'Fz
xn`pd 'FzF`' s` ,dpikyd lr `ed mixac ynega xn`pd 'FzF`'
ziviv zeevn miiwndy ,xnelke ,dpikyd lr `ed ziviv zyxta

.dpikyd ipt z` ze`xl epiid 'FzF` mzi`xE'l dkef§¦¤
ìàøNé ïéáéáç ,ïðaø eðzmewnd iptlàeä Ceøa LBãwä ïáaéqL ¨©¨¨£¦¦¦§¨¥¤¦§¨©¨¨

,ïäéãâáa úéöéöå ,ïäéúBòBøæa ïéléôúe ,ïäéLàøa ïéléôz ,úBöîa§¦§§¦¦§¨¥¤§¦¦¦§¥¤§¦¦§¦§¥¤
ãåc øîà ïäéìòå ,ïäéçúôì äæeæîe(cqw hiw mildz)íBia òáL' §¨§¦§¥¤©£¥¤¨©¨¦¤©©

ézìlä,'E÷ãö éètLî ìò Eraya `ed jexa yecwd oaaiqy ¦©§¦©¦§§¥¦§¤
rax` jkl sqed ,mipy o`k ixd ci lye y`x ly oilitz ,zeevn

,ray o`k ixd ,dfefn zevne zeivivúéáì ãåc ñðëpL äòLáe§¨¨¤¦§©¨¦§¥
àìa íBøò ãBîòàL éì éBà øîà ,íBøò ãîBò Bîöò äàøå õçønä©¤§¨§¨¨©§¥¨¨©¦¤¤¡¨§Ÿ
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ìòzevnéðéîMa äðzépL äìéî.ipinyd meil - ©¦¨¤¦§¨©§¦¦

ïa øæòéìà éaøïéléôúe BLàøa ïéléôz Bì LiL ìk ,øîBà á÷òé ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¤¤§¦¦§Ÿ§¦¦
àèçé àlL ÷eféça ìkä ,Bçúôa äæeæîe Bãâáa úéöéöå BòBøæa- ¦§§¦¦§¦§§¨§¦§©Ÿ§¦¤Ÿ¤¡¨

,`hgi `ly edewfgi el` zeevnøîàpL(ai c zldw)leLîä èeçäå'L ¤¤¡©§©©§¨
'÷úpé äøäîá àì.dfefne ziviv oilitz ,zeevn dylyd el` - Ÿ¦§¥¨¦¨¥

øîBàå(g cl mildz),'íölçéå åéàøéì áéáñ 'ä Càìî äðBç',xnelk §¥¤©§©¨¦¦¥¨©§©§¥
.mi`hgd on mvlgl zeevna miaaeqnd ei`xi lr xney 'd j`ln

:ziviva zlkzd zevn zeaiyga zeziixa dnk d`ian `xnbd
äpzLp äî ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzdúìëzyecwd ecgiiy ©§¨¨¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

ef devnl `ed jexaìkîx`y.ïéðBòáö éðéî:`ziixad daiynéðtî ¦¨¦¥¦§¦¦§¥
äîBc úìëzäLdrav oeebaòé÷øå ,òé÷øì äîBc íéå ,íiìdnec ¤©§¥¤¨©¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©

øîàpL ,ãBákä àqëì'd z` l`xyi ipwf d`xna(i ck zeny)úçúå' §¦¥©¨¤¤¡©§©©
'øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì äNòîk åéìâø'd ilbx zgz - ©§¨§©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©

,lelve xexa `edyk riwxl dnecd dxwi oa`n dieyrd dpial oink
áéúëel`wfgi d`xna(ek ` l`wfgi),'àqk úeîc øétñ ïáà äàøîk' §¦§©§¥¤¤©¦§¦¥

minyd mvrk ed`xn xitqdy meyne ,xitqk ed`xn `qkd ,xnelk
.riwxk ed`xn `qkdy ixd ,riwxd epiide xdehl
ìL BLðBò ìBãb ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðziheg lihn epi`y in ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨§¤

ïáì,ecbaaìL BLðBòî øúBéiheg lihn epi`y inúìëz.ecbaa ¨¨¥¥§¤§¥¤
ì øîàL íãå øNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ìLîãçàì ,åéãáò éðL ¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¨©¦§¥£¨¨§¤¨

,áäæ ìL íúBç éì àáä øîà ãçàìe ,èéè ìL íúBç éì àáä øîà̈©¨¥¦¨¤¦§¤¨¨©¨¥¦¨¤¨¨
eàéáä àìå íäéðL eòLôely mzeg `le hih ly mzeg `l ,jlnl ¨§§¥¤§Ÿ¥¦

,adfBì øîàL äæ ,øîBà éåä ,äaeøî BLðBò ïäî äæéàjlndàáä ¥¤¥¤§§¤¡¥¥¤¤¨©¨¥
,àéáä àìå èéè ìL íúBç éìxzei `ed ievn hih ly mzeg ixdy ¦¨¤¦§Ÿ¥¦

df okle ,zlkz ihegn xzei miievn oal iheg oke .adf ly mzegn
.xzei xeng eyper ecbaa oal iheg lihn epi`y

`xnbd ,xi`n iax xn`y zeziixa dnk d`iad `xnbdy jezn
:mixg` mipiipra xi`n iax xn`y mitqep mixac d`ianäéä ,àéðz©§¨¨¨

øîàpL ,íBé ìëa úBëøa äàî Cøáì íãà áéiç ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥©¨¨¨§¨¥¥¨§¨§¨¤¤¡©
(ai i mixac)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå','Cnòî ìàBL E`exwl yie §©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥¥¦¨

d`n jxal l`xyi mrn ywan 'dy ,xnelke ,d`n oeyln 'dn'
.zekxa

:zekxa d`n oiprl `iig ax ly ebdpnn dyrn d`ian `xnbdáø©
éáè éîBéáe àúaLa ,àéeà áøc déøa àéiçminiae zezaya - ¦¨§¥§©©§¨§©¨¨§¥¨¥

el xqged jk jezne ,dxyr dpeny zlitz milltzn oi`y ,miaeh
,zekxa d`n jxal ebdpnneäì élîîe çøèze`lnl gxeh did - ¨©§©¥§

,zekxa d`n jxaleéãâîe é÷îøtñéàaipin gixn didy jka - §¦§©§¨¥§¨¥
d`n oipnl milyn did mdilr ezkxaae ,micbn ipin lke`e minya

.zekxa
ìL Cøáì íãà áéiç ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzìëa úBëøa L ©§¨¨¨©¦¥¦¥©¨¨¨§¨¥¨Ÿ§¨§¨

,íBéeïä elà'eke 'd dz` jexa .` ,zekxa ylyd.ìàøNé éðàNòL ¥¥¤£¨©¦¦§¨¥
.a.äMà éðàNò àlL.b.øea éðàNò àlL ¤Ÿ£¨©¦¦¨¤Ÿ£¨©¦

déøáì déòîL ,á÷òé øa àçà áøepa z` rny -Cøáî à÷ äåäc ©£¨©©£Ÿ©§¥¦§¥©£¨¨§¨¥
,jxan didy -déì øîà ,øea éðàNò àlL,`g` axénð éàä élek ¤Ÿ£¨©¦¨©¥¥©©¦

,ux`d mr jpi`y jnvr z` gayn dz` df lk ike -déì øîà,epa ¨©¥
Cøáî éàî àlàåiax ixac miiwl jxa` zekxa yly dfi` `l` - §¤¨©§¨¥

zkxa ,`g` ax aiyd .xi`n.ãáò éðàNò àlL¤Ÿ£¨©¦¤¤
,epa el dywdäMà eðééädy` ip`yr `ly jxany oeik ixde - ©§¦¨

dlral dgty `id dy` ixdy ,car ip`yr `ly ezkxaa llkp
cark,`g` ax el uxiz .eaxlãáò¤¤
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קנט oifge` mipya cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

äéì éãáò éàî äá äñëú øùà éàä`zydc ,jixhvi` `l `neq zeqk zeaxl -

.mixg` lv` dii`xa dpyic ,`neq zeqk oky lk - iaiigin dlil zeqk dneàìå
ùìù.dxeht yly zlra zilhc -øùàî.`ieaix -òîù úàéø÷ åæxikzykc -

.rny z`ixw z` `xw ziviv ly [oipeeb] (oipn)åæ äåöîá áééçúðã ïåéëxi`dy -

zevn aexc ,zevnd lka aiigzp - meid

:xg` oeyl .`id oerny iaxe ,meia zebdep

,devn llkl ribdy - mc` aiigzpy oeik

lka aiigzp - dpy dxyr yly epiidc

.`zlin xwir `z` ikdle ,zevndéáøå
àéä ïåòîù- opax i`c ,miypa xhetc -

dnkn zexehte ,da zeaiig miyp `ki` `d

.zevnå÷ùåæ äåöî äìlk z`" :aizkcn -

yy `ixhniba "ziviv"c ,cere ."zevn

ixd - oiheg dpenye mixyw dynge ,ze`n

.dxyr ylye ze`n yyäéàøziviv -

.zevn zxikf icil d`ianàëä áéúë
íúä áéúëå åúåà íúéàøå(e mixac)eze`e

cearz.dpiky o`k s` dpiky oldl dn -

íåéá òáùixd - rexfae y`xa oilitz -

.ray ixd - dfefne zeiviv rax`e ,mizy

÷åæéçá ìëä`ly dwfga cner lke lkn -

.`hgiùìåùîä.dfefne zivive oilitz -

åéàøéì áéáñmvlgie ,zevn miyerd -

] `hgn.[miwicvd z`úìëú äðúùð äî-

.ef devnl `ed jexa yecwd ecgiyäîåã
íéì.l`xyil miqp ea eyrpy -òé÷øå

ãåáëä àñëìayeid xikfn zlkzd gkne -

e`qk `diy l`xyil d`p ,cere .`qk lr

epiidc 'ebe eilbx zgze xn`py .mdilr

.riwxøéôñ áéúëå,xitq aizk `qkae -

mie mil zlkze .`qk dfgnak riwx `nl`

.opifgw op`e ,riwxlïáì ìù åùðåò ìåãâ-

.zlkze ziviv lihn epi`y inlíúåç-

oze` oipewyk carle dndal miyer eid

.zecar oniq mylàáä êìîä åì øîàù äæ
èéè ìù íúåç,`iad `le `ed ievny -

.daexn eyper'åâå êéäìà 'ä äîixw -

."d`n" diaíéáåè íéîéå úåúáùá`lc -

.dxyr dpeny elvnåäì àìîîå çøè-

.zekxa d`nléãâîå é÷îøôñàá-

,micbn ipin = icbne ,minya = iwnxtq`

.dkxa miperhyéîð éàä éìåëzgaync -

ilek :xg` oeyl .ux`d mr jpi`c jytp

`le li`ed ,dy`e ieb `nlya - inp i`d

xea `l` ,zkxan xity - edpip devn ipa

!`ed zevn xaêøáî éàî àìàmilydl -

.xi`n iaxc zekxa ylyäùà åðééä-

oeyl .eaxl cark dlral dgty inp dy`c

care dy` zevn oiprlc - dy` epiid :xg`
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,mzd ibilt oerny iaxc `ail`e ,eed i`pz zlzc il d`xp oigxk lr ,edine .oerny iaxk

ol `niiwe ,(a ,n) dlrnl izgkedy enk dlil zeqka oerny iaxk dkld ol `niiw `dc

i`d iab (a ,fl) lirl ,zaiig yng zlrac inp

dieyc melk car `l dinilbl dihiigc o`n

`qxib oigxk lr `l` ?o`nk op`e ,yng zlra

(` ,n migaf) "i`ny zia" wxtc `de .`id dpekp

`iddl epiid Ð "xy`" oerny iax yixc `l

.`aeh ied `peeb i`d ike ,`yxc

åæéàå,`nlra `zknq` Ð rny zixw ef ef

.opaxc rny zixwc

ïéáoia :opixn` (a ,h) zekxaa Ð oall zlkz

:qxhpewa yxit ,day oall [day] zlkz

.hlw `ly xnvl zlkz rav hlwy xnv oia

oia :yxit jexrae ?ef di`x i`n ok m`c ,`zile

`nw wxte .oal ly `ilegl zlkz ly `ileg

zlkz oia :oizipzn ipik ,inlyexi zekxac

on Ð "eze` mzi`xe" .day oall zivivay

zlkz oia xikiy ick xn`c xfril` iax .jenqd

oia xkip `diy Ð "eze` mzi`xe" ,izxkl

.mireavd

:opiqxb ikdòé÷øaizk ikdc Ð xitql dnec

wxt opiqxb inp ikde .`xw

:iqxbc mixtqk `le ,(` ,ht oileg) "mcd ieqk"

.ceakd `qkl dnec riwxíúåçÐ hih ly

oiyer oky Ð zivivl hih ly mzeg dncny dn

icar mdy l`xyi lr cirn zivivde ,micarl

"dy` dna" wxt `zi`ck ,`ed jexa yecwd

.opz `carc `lak :(a ,fp zay)ìàåùjnrn

zeize` d`n yie ,`ln iedc :mz epiax yxit Ð

y"a z"`a dler "dn"c miyxtn yie .weqta

`l` "dn" ixwz l` :yxit qxhpewae .d`n

:miyxtn yie .zekxa d`n aiigy xnelk ,"d`n"

"d`n" zixw ike ,dizeize`a d`n milydl ick

.olek ixd
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ìL úìòa àéöBäìeLîç úìòa éðà äaøî ?L¯LiL §¦©£©¨§©¤£¦©£©¨¥¤¥
ìL úìòa éðà àéöBîe ,òaøà Lîç ììëaL¯ïéàL ¦§¨¨¥©§©¦£¦©£©¨¤¥

ìL ììëa.òaøà L¯.à÷ôð "øLà"î ?ïBòîL éaøå¯ ¦§©¨©§©§©¦¦§¥£¤¨§¨
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d`n oipnl milyn did mdilr ezkxaae ,micbn ipin lke`e minya

.zekxa
ìL Cøáì íãà áéiç ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzìëa úBëøa L ©§¨¨¨©¦¥¦¥©¨¨¨§¨¥¨Ÿ§¨§¨

,íBéeïä elà'eke 'd dz` jexa .` ,zekxa ylyd.ìàøNé éðàNòL ¥¥¤£¨©¦¦§¨¥
.a.äMà éðàNò àlL.b.øea éðàNò àlL ¤Ÿ£¨©¦¦¨¤Ÿ£¨©¦

déøáì déòîL ,á÷òé øa àçà áøepa z` rny -Cøáî à÷ äåäc ©£¨©©£Ÿ©§¥¦§¥©£¨¨§¨¥
,jxan didy -déì øîà ,øea éðàNò àlL,`g` axénð éàä élek ¤Ÿ£¨©¦¨©¥¥©©¦

,ux`d mr jpi`y jnvr z` gayn dz` df lk ike -déì øîà,epa ¨©¥
Cøáî éàî àlàåiax ixac miiwl jxa` zekxa yly dfi` `l` - §¤¨©§¨¥

zkxa ,`g` ax aiyd .xi`n.ãáò éðàNò àlL¤Ÿ£¨©¦¤¤
,epa el dywdäMà eðééädy` ip`yr `ly jxany oeik ixde - ©§¦¨

dlral dgty `id dy` ixdy ,car ip`yr `ly ezkxaa llkp
cark,`g` ax el uxiz .eaxlãáò¤¤
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zegpn(iyiy meil)

éôè ìéæip`yr `ly jxiay s` jkle ,dy`d on xzei lflefn car ± ¦§¥
jexa yecwd e`yr `ly jxale zecedl siqedl el yi oiicr dy`

.car `ed
:zlkzd z` migwel okidn zcnlnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaäæ ïBælçd`xn ,zlkzd rav z` miyer epnnyBôeb ©¨¨¦¨¤
Búéiøáe ,íéì äîBcezxev d`xn ±äìBòå ,âãì äîBcl` mid on ¤§¨§¦¨¨§¨§¤

mrt ,dyaidì ãçàCëéôì ,úìëz ïéòáBö Bîãáe ,äðL íéòáL± ¤¨§¦§¦¨¨§¨§¦§¥¤§¦¨
,dpy mirayl zg` `l` ievn epi`y oeik.íéø÷é åéîc̈¨§¨¦

:ziviv zevn miiwnd xkya dyrn d`ian `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
døëN ïzî ïéàL äøBza äáeúkL äl÷ äåöî ìk Eì ïéà ,ïúð̈¨¥§¨¦§¨©¨¤§¨©¨¤¥©©§¨¨

äfä íìBòa`ed jexa yecwd ,dniiwn mc`y dlw devn elit` ± ¨¨©¤
,dfd mlera mb xky dilr el ozepàaä íìBòìå`ad mlerl la` ± §¨¨©¨

änk òãBé éðéà.lecb dxkyúéöéö úåönî ãîìe àölecb dnk ¥¦¥©©¨¥§©¦¦§©¦¦
didy ,dlw devn `idy s`e dfd mlera mb dxkyíãàa äNòî©£¤§¨¨

éöéö úåöîa øéäæ äéäL ,ãçàäðBæ LiL òîL ,úzg`ékøëa ¤¨¤¨¨¨¦§¦§©¦¦¨©¤¥¨§©§¥
øbéL ,døëNa íéáeäæ úBàî òaøà úìèBpL íiä[gly-]dì ©¨¤¤¤©§©¥§¦¦§¨¨¦¥¨

dì òá÷å íéáeäæ úBàî òaøàel draw ±ïîæ,`eaiyòébäLk ©§©¥§¦§¨©¨§©§¤¦¦©
çútä ìò áLéå àa ,Bpîæ,dzia gzt lr ±äøîàå dúçôL äñðëð §©¨§¨©©©¤©¦§§¨¦§¨¨§¨§¨

éì øbéML íãà BúBà ,dììò áLéå àa íéáeäæ úBàî òaøà C ¨¨¨¤¦¥¦©§©¥§¦¨§¨©©
ìL LL ,úBhî òáL Bì äòévä ,ñðëð ,ñðké àéä äøîà ,çútä©¤©¨§¨¦¦¨¥¦§©¦¦¨¤©¦¥¤

úçàå óñkdpeilr dhne ±íleñ úçàå úçà ìk ïéáe ,áäæ ìL ¤¤§©©¤¨¨¥¨©©§©©¨
äðBéìòå óñk ìLdpeilr ly mleqe ±ìò äáLéå äúìò ,áäæ ìL ¤¤¤§¤§¨¤¨¨¨§¨§¨§¨©

éabdhníBøò áLéì äìò àeä óàå ,äneøò àéäLk äðBéìò ©¥¤§¨§¤¦£¨§©¨¨¥¥¨
Bì áLéå èîLð ,åéðt ìò Bì eçôèå åéúBiöéö òaøà eàa ,dcâðk§¤§¨¨©§©¦¦¨§¨§©¨¨¦§©§¨©
,Bì äøîà ,ò÷ø÷ éab ìò äáLéå äèîLð àéä óàå ,ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©§©¦¦§§¨§¨§¨©©¥©§©¨§¨

éîBø ìL dtâ,inex ly jlnd iiga drayp ,[dreay oeyl] -éðéàL ©¨¤¦¤¥¦
éa úéàø íen äî éì øîàzL ãò Eúçépîzhnyp jk meyny ©¦¨§©¤Ÿ©¦©¨¦¨¦

,izhnn zcxieäãBáòä dì øîà,[dreay oeyl-]éúéàø àlL ¨©¨¨£¨¤Ÿ¨¦¦
úéöéöå eðéäìà 'ä eðeéö úçà äåöî àlà ,CúBîk äôé äMà¦¨¨¨§¥¤¨¦§¨©©¦¨¡Ÿ¥§¦¦

da áéúëe ,dîLziviv zyxt ly oexg` weqta ±(`n eh xacna)éðà' §¨§¦¨£¦
,íéîòt ézL 'íëéäìà 'ä,yexcl yietéì ãéúòL àeä éðàòø ¡Ÿ¥¤§¥§¨¦£¦¤¨¦¦¨©

ì ãéúòL àeä éðàåéìò eîãð åéLëò ,øëN ílLzeiviv mze` ©£¦¤¨¦§©¥¨¨©§¨¦§¨©
,EîM äî éì øîàzL ãò Eúçépî éðéà ,Bì äøîà .íéãò äòaøàk§©§¨¨¥¦¨§¨¥¦©¦¨§©¤Ÿ©¦©¦§

íM äîe ,Eaø íM äîe ,Eøéò íM äîeziaãîì äzàL ELøãî ©¥¦§©¥©§©¥¦§¨§¤©¨¨¥
áúk ,äøBz Badyway dn dlìk ä÷léçå äãîò ,dãéa ïúðå ¨¨©§¨©§¨¨¨§¨§¦§¨¨

úeëìnì LéìL ,äéñëðxiibzdl dpgipiy ick ±íéiðòì LéìLe §¨¤¨§¦©©§§¦¨£¦¦
,dwcvlúBòvî ïúBàî õeç ,dãéa äìèð LéìLe`l` ozxkn `ly §¦¨§¨§¨¨¥¨©¨

,dnr oz`iadàéiç éaø ìL BLøãî úéáì úàáely eax didy ¨§¥¦§¨¤©¦¦¨
,cg` eze`Bì äøîà,`iig iaxl dy` dze`éðeNòéå éìò äeö ,éaø ¨§¨©¦©¥¨©§©£¦

dì øîà ,úøBib,`iig iaxéðéò ànL ézaïî ãçàa zúð C ¦¤¨©¨¦¦¤¨¥©¦¨©§§¤¨¦
íéãéîìzä,xiibzdl zywan z` jk meyne ezi` ozgzdläàéöBä ©©§¦¦¦¨
dãiî áúk,cinlz eze` dl azky -Bì äðúðådxtiqe ,`iig iaxl §©¦¨¨§¨§¨

zevn ly qp eze` dz`xy meyny ,did cvik dyrn eze` lk el
,xiibzdl zywan `id zivivdì øîà,`iig iax,Cçwîa éëæ éëì ¨©¨§¦§¦§¦¨¥

,`xnbd zxtqne .el `ypidl z` zxzene ixiibzde ikl ,xnelk
e ,cinlz eze`l d`yipe dxiibzpy did dyrn eze` ly eteqïúBà¨

úBòvî,sqk lye adf ly,øzéäa Bì äòévä ,øeqéàa Bì äòéväL ©¨¤¦¦¨§¦¦¦¨§¤¥
äæ`ed dn epcnlnBøëN ïzîdlw devn lyíìBòìå ,äfä íìBòa ¤©©§¨¨¨©¤§¨¨

.änk òãBé éðéà àaä©¨¥¦¥©©¨
:dle`y zilh oic z` zx`an `xnbdúélè ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©¦

ìL ìk ,äìeàL,úéöévä ïî äøeèt íBé íéLdxez dxn` ixdy §¨¨§Ÿ¦§¨¦©¦¦
(ai ak mixac)dQkY xW` LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB'§¦¦©£¤¨©©§©©§§§£¤§©¤

la` ,jxag zeqk `le ,jly 'jzeqk' yexcl yie ,'DA,Cìéàå ïkéî ¨¦¨§¥©
,mei miyly xg`lúáéiç.ziviva ©¤¤

:dfefn oicn dcedi ax ixacl di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
é÷cðeôa øcä,miaye mixaer ea miply mewn ±å ,ìàøNé õøàaok ©¨§§§¦§¤¤¦§¨¥§

ìL ìk ,õøàì õeça úéa øëBOäïkéî ,äæeænä ïî øeèt íBé íéL ©¥©¦§¨¨¤¨§Ÿ¦¨¦©§¨¦¨
Cìéàå,mei miyely exaryn ±áéiç,dfefn egzta gipdlìáà §¥©©¨£¨

øzìàì äæeæî äNBò ,ìàøNé õøàa úéa øëBOädrya cin ± ©¥©¦§¤¤¦§¨¥¤§¨§©§©
,ziaa xecl qpkpyìàøNé õøàc áeMéé íeMî`veiyky oeikn ± ¦¦§¤¤¦§¨¥
ehil el xeq` ezianmzq ezian `vi `l ,egzta gipdy dfefnd z` l

zepwl oenn zgxh lr yeygiy oeik ,xg` ziaa xecie jxev `ll
xecl xg` mc` `eai cin ,jlie ezia z` gipi m` s`e ,zxg` dfefn
ux` z`vnp jk jezne ,my zereaw zefefn `vniy meyn ziaa

.zayein l`xyi
dpyna epipy(.gl lirl),úákòî dðéà ãé ìL älôz,y`x ly z` §¦¨¤¨¥¨§©¤¤

.ci ly z` zakrn dpi` y`x lyeeðL àì ,àcñç áø øîàdf oic ¨©©¦§¨Ÿ¨
zg` gipd m`e ,dipyd z` zakrn dpi` zg` dlitzy epizpyna

,devn miiw mdnBì LiL àlà,zg` `l` gipd `le ,odizy z` ¤¨¤¤
ìáàm`Bì ïéàel oi`y dlitz dze` ,zg` wx `l` mdipy z` £¨¥

úákòîdgipdl leki epi`e ,el yiy dze` z`Bì eøîà .axl minkg §©¤¤¨§
,`cqgzøîàdipyd z` zakrn zg` dlitzy xne` dz` jk ike ± ¨©§¨

.devn miiw `l zg` gipd m`eeäì øîà,minkgl `cqg ax,àì ¨©§Ÿ
,ok xaeq ipi`úBöî éøz déì úéìc ïàî àlàz` el oi`y in ike ± ¤¨©§¥¥§¥¦§

,y`x lye ci ly zelitzd izyãéáòéì àì énð äåöî ãçgipi `l ± ©¦§¨©¦Ÿ¦£¦
,`xnbd zl`ey .mdn zg` s`øáñ éàî àøwéòîedn dligzne ± ¥¦¨¨©¨©

dlitz oilitzd izy z` el oi` xy`ky `cqg ax xaqy mrhd
,`xnbd daiyn .dzxiag z` zakrn zg`òLôé ànL äøéæbyi ± §¥¨¤¨¦§©

ryti ,zxg`d z` el oi`yk odn zg` gipdl el exizi m`y yegl
el yi m` `l` zg` gipdl el exizi `l m` la` ,dze` dpwi `le
,ogipdl lkeiy icka ,el oi`y ef z` zepwl fxcfi i`ce dzxiag z`

.dpgipi `l zg` `l` el oi` m`y dligza xn` jk meyne
ìk ,úLL áø øîàinäðBîLa øáBò ,ïéléôz çépî BðéàLlr ± ¨©©¥¤Ÿ¤¥©¦©§¦¦¥¦§¨

zevn dpenyBãâáa úéöéö Bì ïéàL ìëå ,äNòly cba yaely ± £¥§Ÿ¤¥¦¦§¦§
,ziviv ea lihn epi`e zetpk rax`äMîça øáBòzevnìëå ,äNò ¥©£¦¨£¥§¨

ïëecì äìBò BðéàL ïäk,mrd z` jxalìLa øáBòìkå ,äNò äL Ÿ¥¤¥¤©¨¥¦§Ÿ¨£¥§Ÿ
Bçúôa äfeæî Bì ïéàLea raew epi`e dfefna aiigd gzt el yiy ± ¤¥§¨§¦§

,dfefnéðLa øáBòzevn,äNòxn`p dxeza zenewn ipyay ¥¦§¥£¥
,cg`d ,'mYazkE'ízáúëe''LixrWaE LziA zfEfn lr(h e mixac), §©§¨§©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤

,ipydeízáúëe''LixrWaE LziA zFfEfn lr(k `i my). §©§¨©§¥¤¦§¨¤
éøàî ïéléôz çépnä ìk ,Lé÷ì Léø øîàåîé CøîàpL ,íédiryi) §¨©¥¨¦Ÿ©©¦©§¦¦©£¦¨¦¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zegpn(iying meil)

meidy ,`nxb onfdy dyr zevn `id zivivy o`kne ,dlila eze`
,`nxb onfdy dyr zevnn zexeht miypy meyne ,devnl mxeb `ed

.zivivd on zexeht jkl
:`xnbd zl`eyøîBà äzàyexcl yi 'FzF` mzi`xE' weqtdny ©¨¥§¦¤

äìéì úeñëì èøt,zivivn dxehtyúeñëì èøt àlà Bðéà Bà §¨¦§©§¨¥¤¨§¨¦§
àîeñ.zivivn mixehty `neqd icba z` hrnl - ¨

:`xnbd daiynøîBà àeäLkziviv zyxta(ai ak mixac)øLà' §¤¥£¤
øeîà àîeñ úeñk éøä ,'da äqëz,ziviva zaiigyéðà äî àä §©¤¨£¥§¨¨¨¨£¦

,'BúBà íúéàøe' íéi÷îhrnl `a aezkd i`ce `l`úeñëì èøt §©¥§¦¤§¨¦§
äìéì.ziviva zaiig dpi`y ©§¨

:`xnbd zl`eyúeñk àéöBäìe ,àîeñ úeñk úBaøì úéàø äîe¨¨¦¨§©§¨§¦§
äìéì:`xnbd daiyn .jtidl xn`p `nye ,zivivn dxehtyäaøî ©§¨©§¤

àîeñ úeñk éðàmeyníéøçà ìöà äiàøa dðLiLs`y - £¦§¨¤¤§¨¦§¦¨¥¤£¥¦
,dze`xl mileki mixg` miyp` ,dze`xl leki epi` `neqdy

íéøçà ìöà äiàøa dðéàL äìéì úeñk éðà àéöBîemiyp` s`y - ¦£¦§©§¨¤¥¨¦§¦¨¥¤£¥¦
.dlila dze`xl mileki mpi` mixg`

:`xnbd zl`eyïðaøåi`ce ,ziviva miyp miaiigny `ziixaa §©¨¨
miaiige `id `nxb onfd oi`y dyr zevn zivivdy md mixeaq

,dlila mb ziviva
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' א

oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtzereay

éôè ìéæ,xnelk - ith lif :xg` oeyl .dy`d on xzei card lflefn ikd elit` -

.milydl ick "car ip`yr `ly" jxiae siqede lifåôåâzipaz .eteb d`xn -

.epweicäìåòå.ux`d on -êëéôìeinc ,dpy mirayl zg` `l` dler epi`y -

.oixwiúéöéö.`nlra dyr ,dlw devn -éîåø ìù äôâjlnd iiga drayp -

.dxf dcear :xg` oeyl .inex ly dxy `edy

aizk (eh xacna) dyxt ly oexg` weqta

ey`xa cg` ,"mkidl` 'd ip`" minrt izy

.eteqa cg`eúåëìîì ùéìùdpgipiy -

.xiibzdlúåòöî ïúåà,dxkn `l -

.dfd mlera exky ozn did `ede ,oz`iade

äãéî áúë äàéöåälk el dxtqe -

itl ,zxiibzn `id miny myly ,rxe`nd

el egthy ,zevn xneg ly lecb qp drnyy

.eipt lr zeiviv rax`÷ãðåôea miply -

.miaye mixaer'åë úéá øëåùäå,xeht -

.ea xefgi `nyìàøùé õøà áåùéé íåùî-

elit` myn dlhep epi` aey drawy xg`lc

`aaa "l`eyd" wxta xn`ck ,epnn `vei

dpnn `vi iyewa jkld ,(` ,aw) `rivn

dpnn `vei elit`e ,zxg` dfefn gxeh iptn

zpnefn dp`vniyk dxdn xg` dpxkyi -

.zayein l`xyi ux` z`vnpe ,dfefnaàìà
ïäéúù åì ùéù,zg` `l` gipn epi` m`e -

.miiw `din devn dze`àì éîð äåöî àãç
ãéáòéì.dinza -àø÷éòîåxn`c -

.zakrnòùôé àîù øáñ éàîopixn` i` -

.zxg`d dpwi `le ryti ,zakrn dpi`c

äùò äðåîùá,oda yi zeiyxt rax` -

"ze`l mzxywe" ,dyr ixz iniiw `cg lk`e

:xg` oeyl .(`i mixac) "zethehl eide"

ik dide" :aizk (bi zeny) "j`iai ik dide"a

,'ebe "dwegd z` zxnye 'ebe ze`l ...j`iai

ixd - 'ebe "ze`l dide" :aizk dyxtd seqae

mzxywe" (e mixac) rny z`ixwae ,yly

m` dide"a oke ,"zethehl eide ...ze`l

mznye" .ray ixd - ixz (`i my) "reny

unewd" wxta opiyxcc "dl` ixac z`

,irzyinw oilitzac (a ,fl zegpn) "[dax]

.dpeny ixd - ald cbpk dniy `dzy

ùîç úéöéöá,"dide" ,"epzpe" ,"eyre" -

."jl dyrz milicb" ,"mzi`xe"
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ìéædpyna `le `xwna `l epi`y lk iedc ,ievn epi`c ,opikxan `l xea` la` Ð ith

.ezenk [oieevn] (oiievn) opi`y dy`e car` jxany xzei d`xpe .ux` jxca `le

úéáìopixn`ck ,iaxn aeyg didy ozp iaxy .`iig iax epi` Ð `iig iax ly eyxcn

di`x `ian did `l ,ilaad ozpa ipt izfrde ia dzid zecli :(` ,`lw `xza `aa)

ly eyxcn zial :opiqxb `ztqezae .`iig iaxn

.xi`n iax

úéìèwcwcl oi` Ð mei miyly lk dle`y

enk ,mei miyly dl`y mzqc o`kn

Ð `cg .(a ,b) zeknc `nw wxta d`eld

`l `kd ,cere .`wec zilhc dl`y `nlicc

iypi` ixaq mei miyly crc `l` xhtin

,xzei dl`y jxc oi`c ,`id dle`yc

oileg) opiyxcck ,mlerl dxeht `ziixe`cnc

,mixg` ly `le Ð "jp`v fb ziy`x" :(` ,dlw

lr s` .mixg` ly `le Ð "jzeqk" inp ikd

my) mzd wiqnck ,xkeyd aiig dfefnac ab

,mixg` zia iwet`l `z` `l "jzia"c (a cenr

,cl zegpn) jz`ia jxc :xn`c `axckl `l`

.ikd `ki` inp (a ,`i) `neic `nw wxte .(`

zia ihernl `xw xazqn `lc ,`nrh epiide

,edin .`py `l ciar xeniylc oeikc ,mixg`

dicic dxic zia e`lc ,xeht mei miyly lk

(` ,g) `xza `aac `nw wxt opixn`ck ,`ed

iyp`k `ed ixd mei miyly my ddzyp iab

`dl dcedi axl reiq `kd iziinc `de .xird

zilh zencl dil xazqnc ,dle`y zilhc

opivn i` oeir jixve .`ziixe`c dfefnl opaxcn

`ed mei miyly cr xehtl oiprlc xninl

,opaxcn inp dfefnc xnel yi edine .iziinc

"l`eyd" seqa irac `de .iaizk "jzia" ixzc

`d :jixte ?in lr dfefn :(a ,`w `rivn `aa)

e`l Ð `id xcd zaeg `iyxyn ax xn`

:xn`w ikd `l` ,dl iziin xkey iaeigl

.my xc epi`y oeik aiig epi` xikyndy `hiyt

(` ,`k) dxf dcear zkqnc `nw wxt oke

zaeg :ipyne !dfefnn dil rwtn inp zia :jixtc

`l` ,ea xeci `l dvxi m`y :yexit ,`id xcd

`de .aiigin `le ,ywe oazl ea ynzyi

,`lw zay) "dlinc xfril` iax" yix opixn`c

devn ixiykn xfril` iax xn` lkl `l :(a

m`y xfril` iax dcenc ,zayd z` oigec

li`ed aiig egztl dfefn dyre ezilh uiiv

eciae li`ed :xninl ivn ded ,oxiwtdl eciae

ilekl lka deyd mrhd `l` ,dgipdl `ly

dyial `la zilh zaeg xn`c o`nle ,`nlr

.aiigìë`wec Ð 'eke okecl dler epi`y odk

:(` ,hl) dheqa `zi`ck ,dlr el xne`yk

mkici e`y" :zqpkd ofg mdl xn`iy jixv

xen`"] opinbxzn inp ilaa mebxzae ."ycew

opiyxcc ab lr s`e .oedl oexniz ck Ð ["mdl

"oixn`p el`e" wxt dil witn ,dyr dipin

odk `le mipdk e`xwp mipy :(` ,gl dheq)

xne` mewn lkne .dpin opirny izxze ,cg`

zegtd lkl dler cg` odk elit`y ,mz epiax

mipdk ipy" xn`w `lc ,`pyiln wiice .opaxcn

cere .cg` elit` rnyn ,"cg` `le miler

`edy itl zexwdl el oi` xeav gilyy yxit

Ð "mdl xen`" :ixtqa `ipze .ecia `id dxiar wiqtnd xeav gilyc ,l`ppg epiax yxit oke .eaiwr lr jexk ygp elit`e "dax diny `di"l elit` wiqtdl oi`e ,wiqtn
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eäæ ïBælç :ïðaø eðz .éôè ìéæ¯Búéiøáe ,íéì äîBc Bôeb ¦§¥¨©¨©¦¨¤¤§¨§¦¨
ì ãçà äìBòå ,âãì äîBcïéòáBö Bîãáe ,äðL íéòáL ¨§¨§¤¤¨§¦§¦¨¨§¨§¦

Eì ïéà :ïúð éaø øîà ,àéðz .íéø÷é åéîc Cëéôì ,úìëz§¥¤§¦¨¨¨§¨¦©§¨¨©©¦¨¨¥§
íìBòa døëN ïzî ïéàL ,äøBza äáeúkL äl÷ äåöî ìk̈¦§¨©¨¤§¨©¨¤¥©©§¨¨¨¨

àaä íìBòìå ,äfä¯úåönî ãîìe àö .änk òãBé éðéà ©¤§¨¨©¨¥¦¥©©¨¥§©¦¦§©
,úéöéö úåöîa øéäæ äéäL ãçà íãàa äNòî ;úéöéö¦¦©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¨¦§¦§©¦¦
íéáeäæ úBàî òaøà úìèBpL íiä ékøëa äðBæ LiL òîL̈©¤¥¨¦§©¥©¨¤¤¤©§©¥§¦
.ïîæ dì òá÷å íéáeäæ úBàî òaøà dì øbéL ,døëNa¦§¨¨¦¥¨©§©¥§¦§¨©¨§¨
dúçôL äñðëð .çútä ìò áLéå àa ,Bpîæ òébäLk§¤¦¦©§©¨§¨©©©¤©¦§§¨¦§¨¨

éì øbéML íãà BúBà :dì äøîàåíéáeäæ úBàî òaøà C §¨§¨¨¨¨¤¦¥¥©§©¥§¦
Bì äòévä .ñðëð ,ñðké :àéä äøîà ,çútä ìò áLéå àä§¨©©©¤©¨§¨¦¦¨¥¦§©¦¦¨
úçà ìk ïéáe ,áäæ ìL úçàå óñk ìL LL ,úBhî òáL¤©¦¥¤¤¤§©©¤¨¨¥¨©©
äáLéå äúìò .áäæ ìL äðBéìòå ,óñk ìL íleñ úçàå§©©¨¤¤¤§¤§¨¤¨¨¨§¨§¨§¨
áLéì äìò àeä óàå ,äneøò àéäLk äðBéìò éab ìò©©¥¤§¨§¤¦£¨§©¨¨¥¥
,åéðt ìò Bì eçôèå åéúBiöéö òaøà eàa ,dãâðk íBøò̈§¤§¨¨©§©¦¦¨§¨§©¨¨
äáLéå äèîLð àéä óàå ,ò÷ø÷ éab ìò Bì áLéå èîLð¦§©§¨©©©¥©§©§©¦¦§§¨§¨§¨
Eúçépî éðéàL ,éîBø ìL dtb :Bì äøîà .ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©¨§¨©¨¤¦¤¥¦©¦©§
,äãBáòä :dì øîà .éa úéàø íen äî éì øîàzL ãò©¤Ÿ©¦©¨¦¨¦¨©¨¨£¨
eðeéö úçà äåöî àlà ,CúBîk äôé äMà éúéàø àlL¤Ÿ¨¦¦¦¨¨¨§¥¤¨¦§¨©©¦¨
"íëéäìà 'ä éðà" da áéúëe ,dîL úéöéöå eðéäìà 'ä¡Ÿ¥§¦¦§¨§¦¨£¦¡Ÿ¥¤

¯ íéîòô ézLãéúòL àeä éðàå ,òøtéì ãéúòL àeä éðà §¥§¨¦£¦¤¨¦¦¨©©£¦¤¨¦
ì:Bì äøîà .íéãò äòaøàk éìò eîãð åéLëò ,øëN ílL §©¥¨¨©§¨¦§¨©§©§¨¨¥¦¨§¨

,Eøéò íM äîe ,EîM äî éì øîàzL ãò Eçépî éðéà¥¦©¦¨©¤Ÿ©¦©¦§©¥¦§
.äøBz Ba ãîì äzàL ELøãî íM äîe ,Eaø íM äîe©¥©§©¥¦§©§¤©¨¨¥¨
LéìL ,äéñëð ìk ä÷léçå äãîò .dãéa ïúðå áúk̈©§¨©§¨¨¨§¨§¦§¨¨§¨¤¨§¦
ïúBàî õeç ,dãia äìèð LéìLe íéiðòì LéìLe úeëìnì©©§§¦©£¦¦§¦¨§¨§¨¨¥¨
:Bì äøîà .àéiç éaø ìL BLøãî úéáì úàáe ,úBòvî©¨¨§¥¦§¨¤©¦¦¨¨§¨
éðéò ànL ,éza :dì øîà .úøBib éðeNòéå éìò äeö ,éaøC ©¦©¥¨©§©£¦¦¤¨©¨¦¦¤¨¥©¦
äðúðå dãiî áúk äàéöBä ?íéãéîìzä ïî ãçàa zúð̈©§§¤¨¦©©§¦¦¦¨§¨¦¨¨§¨§¨
ïzî äæ .øzéäa Bì äòévä øeqéàa Bì äòéväL úBòvî ïúBà .Cçwîa éëæ éëì :dì øîà ,Bì¨©¨§¦§¦§¦©¥¨©¨¤¦¦¨§¦¦¦¨§¤¥¤©©

àaä íìBòìå ,äfä íìBòa BøëN¯.änk òãBé éðéàäìeàL úélè :äãeäé áø øîà¯ìL ìkíéL §¨¨¨©¤§¨¨©¨¥¦¥©©¨¨©©§¨©¦§¨¨§¦
øëBOäå ,ìàøNé õøàa é÷cðeôa øcä :éëä éîð àéðz .úáéiç Cìéàå ïkéî ,úéöévä ïî äøeèt íBé§¨¦©¦¦¦¨¨¥¨©¤¤©§¨©¦¨¦©¨§§¨¦§¤¤¦§¨¥§©¥

õøàì õeça úéa¯ìL ìkõøàa úéa øëBOä ìáà ;áéiç Cìéàå ïkéî ,äæeænä ïî øeèt íBé íéL ©¦§¨¨¤¨§¦¨¦©§¨¦¨¨¥¨©¨£¨©¥©¦§¤¤
ìàøNé¯.ìàøNé õøàc áeMéé íeMî ,øzìàì äæeæî äNBò."úákòî äðéà ãé ìL älôz" ¦§¨¥¤§¨§©§©¦¦§¤¤¦§¨¥§¦¨¤¨¥¨§©¤¤

¯ Bì ïéà ìáà ,Bì LiL àlà eðL àì :àcñç áø øîà?zøîà :Bì eøîà .úákòî ¨©©¦§¨Ÿ¨¤¨¤¥£¨¥§©¤¤¨§£©©§
àøwéòîe !?ãéáòéì àì éîð äåöî ãç ,úåöî éøz déì úéìc ïàî àlà ,àì :eäì øîà£©§¨¤¨©§¥¥§¥¦§Ÿ©¦§¨©¦¨¦£¦¥¦¨¨

?øáñ éàî¯ïéléôz çépî BðéàL ìk :úLL áø øîà .òLôé ànL äøéæb¯øáBò ©¨©§¥¨¤¨¦§©¨©©¥¤¨¤¥©¦©§¦¦¥
Bãâáa úéöéö Bì ïéàL ìëå ,äNò äðBîLa¯BðéàL ïäk ìëå ,äNò äMîça øáBò ¦§¨£¥§¨¤¥¦¦§¦§¥©£¦¨£¥§¨Ÿ¥¤¥

ïëecì äìBò¯ìLa øáBòBçúôa äæeæî Bì ïéàL ìk ,äNò äL¯,äNò éðLa øáBò ¤©¨¥¦§¨£¥¨¤¥§¨§¦§¥¦§¥£¥
ìk :Lé÷ì Léø øîàå ."ízáúëe" "ízáúëe"éøàî ïéléôz çépnä:øîàpL ,íéîé C §©§¨§©§¨§¨©¥¨¦¨©©¦©§¦¦©£¦¨¦¤¤¡©
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zegpn(iyiy meil)

éôè ìéæip`yr `ly jxiay s` jkle ,dy`d on xzei lflefn car ± ¦§¥
jexa yecwd e`yr `ly jxale zecedl siqedl el yi oiicr dy`

.car `ed
:zlkzd z` migwel okidn zcnlnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaäæ ïBælçd`xn ,zlkzd rav z` miyer epnnyBôeb ©¨¨¦¨¤
Búéiøáe ,íéì äîBcezxev d`xn ±äìBòå ,âãì äîBcl` mid on ¤§¨§¦¨¨§¨§¤

mrt ,dyaidì ãçàCëéôì ,úìëz ïéòáBö Bîãáe ,äðL íéòáL± ¤¨§¦§¦¨¨§¨§¦§¥¤§¦¨
,dpy mirayl zg` `l` ievn epi`y oeik.íéø÷é åéîc̈¨§¨¦

:ziviv zevn miiwnd xkya dyrn d`ian `xnbdéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
døëN ïzî ïéàL äøBza äáeúkL äl÷ äåöî ìk Eì ïéà ,ïúð̈¨¥§¨¦§¨©¨¤§¨©¨¤¥©©§¨¨

äfä íìBòa`ed jexa yecwd ,dniiwn mc`y dlw devn elit` ± ¨¨©¤
,dfd mlera mb xky dilr el ozepàaä íìBòìå`ad mlerl la` ± §¨¨©¨

änk òãBé éðéà.lecb dxkyúéöéö úåönî ãîìe àölecb dnk ¥¦¥©©¨¥§©¦¦§©¦¦
didy ,dlw devn `idy s`e dfd mlera mb dxkyíãàa äNòî©£¤§¨¨

éöéö úåöîa øéäæ äéäL ,ãçàäðBæ LiL òîL ,úzg`ékøëa ¤¨¤¨¨¨¦§¦§©¦¦¨©¤¥¨§©§¥
øbéL ,døëNa íéáeäæ úBàî òaøà úìèBpL íiä[gly-]dì ©¨¤¤¤©§©¥§¦¦§¨¨¦¥¨

dì òá÷å íéáeäæ úBàî òaøàel draw ±ïîæ,`eaiyòébäLk ©§©¥§¦§¨©¨§©§¤¦¦©
çútä ìò áLéå àa ,Bpîæ,dzia gzt lr ±äøîàå dúçôL äñðëð §©¨§¨©©©¤©¦§§¨¦§¨¨§¨§¨

éì øbéML íãà BúBà ,dììò áLéå àa íéáeäæ úBàî òaøà C ¨¨¨¤¦¥¦©§©¥§¦¨§¨©©
ìL LL ,úBhî òáL Bì äòévä ,ñðëð ,ñðké àéä äøîà ,çútä©¤©¨§¨¦¦¨¥¦§©¦¦¨¤©¦¥¤

úçàå óñkdpeilr dhne ±íleñ úçàå úçà ìk ïéáe ,áäæ ìL ¤¤§©©¤¨¨¥¨©©§©©¨
äðBéìòå óñk ìLdpeilr ly mleqe ±ìò äáLéå äúìò ,áäæ ìL ¤¤¤§¤§¨¤¨¨¨§¨§¨§¨©

éabdhníBøò áLéì äìò àeä óàå ,äneøò àéäLk äðBéìò ©¥¤§¨§¤¦£¨§©¨¨¥¥¨
Bì áLéå èîLð ,åéðt ìò Bì eçôèå åéúBiöéö òaøà eàa ,dcâðk§¤§¨¨©§©¦¦¨§¨§©¨¨¦§©§¨©
,Bì äøîà ,ò÷ø÷ éab ìò äáLéå äèîLð àéä óàå ,ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©§©¦¦§§¨§¨§¨©©¥©§©¨§¨

éîBø ìL dtâ,inex ly jlnd iiga drayp ,[dreay oeyl] -éðéàL ©¨¤¦¤¥¦
éa úéàø íen äî éì øîàzL ãò Eúçépîzhnyp jk meyny ©¦¨§©¤Ÿ©¦©¨¦¨¦

,izhnn zcxieäãBáòä dì øîà,[dreay oeyl-]éúéàø àlL ¨©¨¨£¨¤Ÿ¨¦¦
úéöéöå eðéäìà 'ä eðeéö úçà äåöî àlà ,CúBîk äôé äMà¦¨¨¨§¥¤¨¦§¨©©¦¨¡Ÿ¥§¦¦

da áéúëe ,dîLziviv zyxt ly oexg` weqta ±(`n eh xacna)éðà' §¨§¦¨£¦
,íéîòt ézL 'íëéäìà 'ä,yexcl yietéì ãéúòL àeä éðàòø ¡Ÿ¥¤§¥§¨¦£¦¤¨¦¦¨©

ì ãéúòL àeä éðàåéìò eîãð åéLëò ,øëN ílLzeiviv mze` ©£¦¤¨¦§©¥¨¨©§¨¦§¨©
,EîM äî éì øîàzL ãò Eúçépî éðéà ,Bì äøîà .íéãò äòaøàk§©§¨¨¥¦¨§¨¥¦©¦¨§©¤Ÿ©¦©¦§

íM äîe ,Eaø íM äîe ,Eøéò íM äîeziaãîì äzàL ELøãî ©¥¦§©¥©§©¥¦§¨§¤©¨¨¥
áúk ,äøBz Badyway dn dlìk ä÷léçå äãîò ,dãéa ïúðå ¨¨©§¨©§¨¨¨§¨§¦§¨¨

úeëìnì LéìL ,äéñëðxiibzdl dpgipiy ick ±íéiðòì LéìLe §¨¤¨§¦©©§§¦¨£¦¦
,dwcvlúBòvî ïúBàî õeç ,dãéa äìèð LéìLe`l` ozxkn `ly §¦¨§¨§¨¨¥¨©¨

,dnr oz`iadàéiç éaø ìL BLøãî úéáì úàáely eax didy ¨§¥¦§¨¤©¦¦¨
,cg` eze`Bì äøîà,`iig iaxl dy` dze`éðeNòéå éìò äeö ,éaø ¨§¨©¦©¥¨©§©£¦

dì øîà ,úøBib,`iig iaxéðéò ànL ézaïî ãçàa zúð C ¦¤¨©¨¦¦¤¨¥©¦¨©§§¤¨¦
íéãéîìzä,xiibzdl zywan z` jk meyne ezi` ozgzdläàéöBä ©©§¦¦¦¨
dãiî áúk,cinlz eze` dl azky -Bì äðúðådxtiqe ,`iig iaxl §©¦¨¨§¨§¨

zevn ly qp eze` dz`xy meyny ,did cvik dyrn eze` lk el
,xiibzdl zywan `id zivivdì øîà,`iig iax,Cçwîa éëæ éëì ¨©¨§¦§¦§¦¨¥

,`xnbd zxtqne .el `ypidl z` zxzene ixiibzde ikl ,xnelk
e ,cinlz eze`l d`yipe dxiibzpy did dyrn eze` ly eteqïúBà¨

úBòvî,sqk lye adf ly,øzéäa Bì äòévä ,øeqéàa Bì äòéväL ©¨¤¦¦¨§¦¦¦¨§¤¥
äæ`ed dn epcnlnBøëN ïzîdlw devn lyíìBòìå ,äfä íìBòa ¤©©§¨¨¨©¤§¨¨

.änk òãBé éðéà àaä©¨¥¦¥©©¨
:dle`y zilh oic z` zx`an `xnbdúélè ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©¦

ìL ìk ,äìeàL,úéöévä ïî äøeèt íBé íéLdxez dxn` ixdy §¨¨§Ÿ¦§¨¦©¦¦
(ai ak mixac)dQkY xW` LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB'§¦¦©£¤¨©©§©©§§§£¤§©¤

la` ,jxag zeqk `le ,jly 'jzeqk' yexcl yie ,'DA,Cìéàå ïkéî ¨¦¨§¥©
,mei miyly xg`lúáéiç.ziviva ©¤¤

:dfefn oicn dcedi ax ixacl di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
é÷cðeôa øcä,miaye mixaer ea miply mewn ±å ,ìàøNé õøàaok ©¨§§§¦§¤¤¦§¨¥§

ìL ìk ,õøàì õeça úéa øëBOäïkéî ,äæeænä ïî øeèt íBé íéL ©¥©¦§¨¨¤¨§Ÿ¦¨¦©§¨¦¨
Cìéàå,mei miyely exaryn ±áéiç,dfefn egzta gipdlìáà §¥©©¨£¨

øzìàì äæeæî äNBò ,ìàøNé õøàa úéa øëBOädrya cin ± ©¥©¦§¤¤¦§¨¥¤§¨§©§©
,ziaa xecl qpkpyìàøNé õøàc áeMéé íeMî`veiyky oeikn ± ¦¦§¤¤¦§¨¥
ehil el xeq` ezianmzq ezian `vi `l ,egzta gipdy dfefnd z` l

zepwl oenn zgxh lr yeygiy oeik ,xg` ziaa xecie jxev `ll
xecl xg` mc` `eai cin ,jlie ezia z` gipi m` s`e ,zxg` dfefn
ux` z`vnp jk jezne ,my zereaw zefefn `vniy meyn ziaa

.zayein l`xyi
dpyna epipy(.gl lirl),úákòî dðéà ãé ìL älôz,y`x ly z` §¦¨¤¨¥¨§©¤¤

.ci ly z` zakrn dpi` y`x lyeeðL àì ,àcñç áø øîàdf oic ¨©©¦§¨Ÿ¨
zg` gipd m`e ,dipyd z` zakrn dpi` zg` dlitzy epizpyna

,devn miiw mdnBì LiL àlà,zg` `l` gipd `le ,odizy z` ¤¨¤¤
ìáàm`Bì ïéàel oi`y dlitz dze` ,zg` wx `l` mdipy z` £¨¥

úákòîdgipdl leki epi`e ,el yiy dze` z`Bì eøîà .axl minkg §©¤¤¨§
,`cqgzøîàdipyd z` zakrn zg` dlitzy xne` dz` jk ike ± ¨©§¨

.devn miiw `l zg` gipd m`eeäì øîà,minkgl `cqg ax,àì ¨©§Ÿ
,ok xaeq ipi`úBöî éøz déì úéìc ïàî àlàz` el oi`y in ike ± ¤¨©§¥¥§¥¦§

,y`x lye ci ly zelitzd izyãéáòéì àì énð äåöî ãçgipi `l ± ©¦§¨©¦Ÿ¦£¦
,`xnbd zl`ey .mdn zg` s`øáñ éàî àøwéòîedn dligzne ± ¥¦¨¨©¨©

dlitz oilitzd izy z` el oi` xy`ky `cqg ax xaqy mrhd
,`xnbd daiyn .dzxiag z` zakrn zg`òLôé ànL äøéæbyi ± §¥¨¤¨¦§©

ryti ,zxg`d z` el oi`yk odn zg` gipdl el exizi m`y yegl
el yi m` `l` zg` gipdl el exizi `l m` la` ,dze` dpwi `le
,ogipdl lkeiy icka ,el oi`y ef z` zepwl fxcfi i`ce dzxiag z`

.dpgipi `l zg` `l` el oi` m`y dligza xn` jk meyne
ìk ,úLL áø øîàinäðBîLa øáBò ,ïéléôz çépî BðéàLlr ± ¨©©¥¤Ÿ¤¥©¦©§¦¦¥¦§¨

zevn dpenyBãâáa úéöéö Bì ïéàL ìëå ,äNòly cba yaely ± £¥§Ÿ¤¥¦¦§¦§
,ziviv ea lihn epi`e zetpk rax`äMîça øáBòzevnìëå ,äNò ¥©£¦¨£¥§¨

ïëecì äìBò BðéàL ïäk,mrd z` jxalìLa øáBòìkå ,äNò äL Ÿ¥¤¥¤©¨¥¦§Ÿ¨£¥§Ÿ
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.milydl ick "car ip`yr `ly" jxiae siqede lifåôåâzipaz .eteb d`xn -

.epweicäìåòå.ux`d on -êëéôìeinc ,dpy mirayl zg` `l` dler epi`y -

.oixwiúéöéö.`nlra dyr ,dlw devn -éîåø ìù äôâjlnd iiga drayp -

.dxf dcear :xg` oeyl .inex ly dxy `edy

aizk (eh xacna) dyxt ly oexg` weqta

ey`xa cg` ,"mkidl` 'd ip`" minrt izy

.eteqa cg`eúåëìîì ùéìùdpgipiy -

.xiibzdlúåòöî ïúåà,dxkn `l -

.dfd mlera exky ozn did `ede ,oz`iade

äãéî áúë äàéöåälk el dxtqe -

itl ,zxiibzn `id miny myly ,rxe`nd

el egthy ,zevn xneg ly lecb qp drnyy

.eipt lr zeiviv rax`÷ãðåôea miply -

.miaye mixaer'åë úéá øëåùäå,xeht -

.ea xefgi `nyìàøùé õøà áåùéé íåùî-

elit` myn dlhep epi` aey drawy xg`lc

`aaa "l`eyd" wxta xn`ck ,epnn `vei

dpnn `vi iyewa jkld ,(` ,aw) `rivn

dpnn `vei elit`e ,zxg` dfefn gxeh iptn

zpnefn dp`vniyk dxdn xg` dpxkyi -

.zayein l`xyi ux` z`vnpe ,dfefnaàìà
ïäéúù åì ùéù,zg` `l` gipn epi` m`e -

.miiw `din devn dze`àì éîð äåöî àãç
ãéáòéì.dinza -àø÷éòîåxn`c -

.zakrnòùôé àîù øáñ éàîopixn` i` -

.zxg`d dpwi `le ryti ,zakrn dpi`c

äùò äðåîùá,oda yi zeiyxt rax` -

"ze`l mzxywe" ,dyr ixz iniiw `cg lk`e

:xg` oeyl .(`i mixac) "zethehl eide"

ik dide" :aizk (bi zeny) "j`iai ik dide"a

,'ebe "dwegd z` zxnye 'ebe ze`l ...j`iai

ixd - 'ebe "ze`l dide" :aizk dyxtd seqae

mzxywe" (e mixac) rny z`ixwae ,yly

m` dide"a oke ,"zethehl eide ...ze`l

mznye" .ray ixd - ixz (`i my) "reny

unewd" wxta opiyxcc "dl` ixac z`

,irzyinw oilitzac (a ,fl zegpn) "[dax]

.dpeny ixd - ald cbpk dniy `dzy

ùîç úéöéöá,"dide" ,"epzpe" ,"eyre" -

."jl dyrz milicb" ,"mzi`xe"
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.ezenk [oieevn] (oiievn) opi`y dy`e car` jxany xzei d`xpe .ux` jxca `le

úéáìopixn`ck ,iaxn aeyg didy ozp iaxy .`iig iax epi` Ð `iig iax ly eyxcn

di`x `ian did `l ,ilaad ozpa ipt izfrde ia dzid zecli :(` ,`lw `xza `aa)

ly eyxcn zial :opiqxb `ztqezae .`iig iaxn

.xi`n iax

úéìèwcwcl oi` Ð mei miyly lk dle`y

enk ,mei miyly dl`y mzqc o`kn

Ð `cg .(a ,b) zeknc `nw wxta d`eld

`l `kd ,cere .`wec zilhc dl`y `nlicc

iypi` ixaq mei miyly crc `l` xhtin

,xzei dl`y jxc oi`c ,`id dle`yc

oileg) opiyxcck ,mlerl dxeht `ziixe`cnc

,mixg` ly `le Ð "jp`v fb ziy`x" :(` ,dlw

lr s` .mixg` ly `le Ð "jzeqk" inp ikd

my) mzd wiqnck ,xkeyd aiig dfefnac ab

,mixg` zia iwet`l `z` `l "jzia"c (a cenr

,cl zegpn) jz`ia jxc :xn`c `axckl `l`

.ikd `ki` inp (a ,`i) `neic `nw wxte .(`

zia ihernl `xw xazqn `lc ,`nrh epiide

,edin .`py `l ciar xeniylc oeikc ,mixg`

dicic dxic zia e`lc ,xeht mei miyly lk

(` ,g) `xza `aac `nw wxt opixn`ck ,`ed

iyp`k `ed ixd mei miyly my ddzyp iab

`dl dcedi axl reiq `kd iziinc `de .xird

zilh zencl dil xazqnc ,dle`y zilhc

opivn i` oeir jixve .`ziixe`c dfefnl opaxcn

`ed mei miyly cr xehtl oiprlc xninl

,opaxcn inp dfefnc xnel yi edine .iziinc

"l`eyd" seqa irac `de .iaizk "jzia" ixzc

`d :jixte ?in lr dfefn :(a ,`w `rivn `aa)

e`l Ð `id xcd zaeg `iyxyn ax xn`

:xn`w ikd `l` ,dl iziin xkey iaeigl

.my xc epi`y oeik aiig epi` xikyndy `hiyt

(` ,`k) dxf dcear zkqnc `nw wxt oke

zaeg :ipyne !dfefnn dil rwtn inp zia :jixtc

`l` ,ea xeci `l dvxi m`y :yexit ,`id xcd
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li`ed aiig egztl dfefn dyre ezilh uiiv
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"oixn`p el`e" wxt dil witn ,dyr dipin

odk `le mipdk e`xwp mipy :(` ,gl dheq)
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zegtd lkl dler cg` odk elit`y ,mz epiax

mipdk ipy" xn`w `lc ,`pyiln wiice .opaxcn

cere .cg` elit` rnyn ,"cg` `le miler

`edy itl zexwdl el oi` xeav gilyy yxit
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.xtik - zg`àøîâ'åë äçðî àáä.dligz miaixw mikqp zgpnc -íéëñð êë øçàå
.dgpnd - mikqpd xg`e ,cin mixa`d xg` -

äìéìá íäéëñðå íúçðîmikqp zgpnc -

opixn` `d :`iyw i`e .dlila oiaixw

okxcy mixac :(a ,ek zegpn) ["dax] unewd"a
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fg"y ,xeav gily epiid e`l "ofg"e,fi) oixcdpqc `nw wxt `zi`ck ,zqpkd yny `ed "o

.`xewd `ed xeav gily la` .`zn ipfg :(a ,bv) `rivn `aac iriay wxte ,mipfg ipye :(a

ligzdl oi`yx mipdkd oi`e ,miiqne "epkxa"a gzet `ed xeav gilyy :mz epiax xne`e

cneryk `weece .`xewd itn xeacd dlkiy cr

cner m` la` ,xaer Ð el xne`e zqpkd ziaa

iax :inlyexia opixn`c .xaer epi` Ð uega

ixeg` i`w [ded] yiyz ded ck ift oa oerny

.i`xal witp xfrl` iax ,icenr

úìåñä:rnyn Ð oiid z` oiakrn oi` onyde

,iccd` oiakrn Ð onye zleq `d

?mikqp zgpna `xw mey aizk `l `dc dnize

`aekir da aizkc ,dacp zgpnn opitli `nye

iabc ,ied `nlra `zlin iielbe .(` ,fk) lirl

zgpna mb `xw aizk eaex z` akrn eherin

.`xw ol ilb mzde ,mikqp

íúçðîmzgpn dlila (elit`) mdikqpe

ipy wxta Ð xgnl elit` mdikqpe

mei xac" ol `wtp xgnlc gken (` ,ci) dxenzc

'd zezay caln eneia`iadl cenlzd jxce ."

iwtpc ab lr s` ,zeyxc ipya hedxd weqt lr

"dia`l mixerp gay"c `idd ik .ipixg` i`xwn

,l `rivn `aa) "znlrzde"n oke ,(` ,b oiyecw)

"dzxek xg` xac oi`e ,dzxek xtq" oke ,(`

oi`ad minlye gqtd xzen" oke ,(a ,`k oihib)

wxte (` ,h) migafc `nw wxt "gqtd zngn

,bt zegpn) "dcezd" wxte (` ,fl) migafc iriax

wxte .(a ,ev migqt) "`nh didy in" wxte (a

,ealg `le Ð "j`" yixcc ,(` ,eh) zexekac ipy

,`z`c `ed epa z`e eze`l Ð "j`"c `ax wiqne

`ipzc oizrnya oke .`wtp "enc"n ealge

.ibilt `xaqac opiwqne ,"mikqpe gaf" `ziixaa

íúçðî`nw wxt qxhpewa yxit Ð mdikqpe

,ct my) "ycwn gafnd" wxte (` ,g) migafc

mzgpn"c :(` ,ci) dxenzc ipy wxte (`

:mz epiaxl dywe .yixcw bgd ixtc "mdikqpe

opiyxc ikid :cere ?dlil dipin rnyn ikid

dixzac `xw `d ,mikqp jk xg`e dgpn dipin

lr miaezk mpi`e ,"mili`le mixtl" aizk

opaxe" jixtc :eze !incw mili`e mixtc ,xcqd

l` xen`" zyxt zxvrc `xwn yixcc mz epiaxl d`xp jkl !ikixv edlek dfn df mipeyn mleky oeik oigxk lr `l` .aizk `aeh `d ?jixv i`ne ,'eke "mzgpne dil ira `d inp

'dl gegip gix dy` mdikqpe mzgpne 'dl dler eidi mipy mili`e" :"mipdkd.`xeziin `le ,dxhwd epiidc ,"dy`" ik ,dlila mi`ac dpin rny Ð dy`l dler oia mikqp azkcn ."

yxc xifp iab mzde .yixcw `weec `xeziinc mzd rnyne ,dlila elit` "mikqpe ezgpn" :yixc (` ,g sc) migafc `nw wxtc `de .dxhwda ith dlerl incc Ð `yixa dgpn hwpe

`l` ez` `l edpde ,iaizk gafd mr oi`aa i`xw ipd `de :dnize .wlgl oi` ez Ð zxvr iab ilbc oeik ,opirny inp xgnl ."mdikqpe mzgpne" inp aizke ,"ekqpe ezgpn" aizkcn

xn`c ,dlila mind jeqip dn :(a ,a) ziprz yixa opixn`c `de .gafd xg`l oi`aa oipr edpz ,gafd mr oi`aa oipr epi` m`c :xnel yie ?(` ,ci) dxenzc ipy wxta `zi`ck ,meia

bgd ixtc `xwnc rnyn ,dlila elit` "mdikqpe" :xn.xeav ikqp lkl oicd `ed ,xeav ikqp iedc zxvra `xw ol ilbc oeikc ,`id `zlin e`l Ð bga `l` mind jeqip oi`y ,iziin

.cigi ikqp iedc ,xifpa jixhvi`c `xweïåéës` mewn lkne .(` ,ai oikxr) "oikxrp oi`" wxt `id `ira Ð envr ipta la` ,gafd mr m`iadl :yexit Ð ediilr dxiy `xn`znc

.gafd mr `ale dxiyl oiie`x eidy oeik ,iticr gaf e`la

íãå.seqal i`w `le ,`xw i`dn yixc `xwirn (a ,el migaf) "i`ny zia" wxt Ð jtyi jigafèôùîë."eidi" dia aizk ,"htynk" aizk `lc oey`x meiae Ð mhtynkàìày`xc

l`wfgia yxit i"yxe ."eidi" dia aizk `dc ,ipdn jixtc ikid ik gqtn jixt `lc `de .i`w ediilr e`l Ð "mkl eidi" aizkc ab lr s`e Ð micewtd ynega aizkc zxvre ycg

.iccd` iakrn `l `dc ,xity `gip `zyde .cg` `ian Ð mei lka mipy `vn `l m`c .meil li`e xt xn`w gqt ini zraylc Ð "meil mili` draye mixt dray" gqt iab aizkc `dc

inp ikd ,"iakrn edpi` `d ,iakrn `l `kde `kdc mili`" jenqa hwpc `de .ikd opixn`w `l zxvr iabc Ð mili`e mixt` `le miyak` i`wc xnel oi`e ?"eidi" dia aizk `dc :dnize

aizkc ab lr s` ,i`w `lc edl `hiyt ediiexz` la` ,mgl` i` miyak` i` ,i`w `iid` (a ,dn zegpn) qpp oae `aiwr iax ibiltc ,mgl iabc "eidi ycew"l inc `le .miyak hwpinl ivn

inp `xazqn `le .zelg izy oke ,df z` df oiakrn zxvr iyak ipy :(` ,fk zegpn) "dax unewd"a opzck .iakrnc inp ikd Ð iccd` miyak la` ,mgll miyak epiid Ð `xw cga

`lc oeik Ð aekira eyxecl xazqn `lc ,`z` `yxc meylc xnel d`xpe .oileqtc `hiyt oinen ilrac ,`xw jixhvi` `l `dlc Ð mininz` `l` `niiw `l gqtc diiedc xninl

,"dy` eaixwz mini zray" xnel cenlz Ð olek `vniy cr aixwi `ly ip` rney ,miyak `vn `le mili` ,mili` `vn `le mixt `vny ixd :gqt iab yxec ixtqae .cenlzd hinzyin

jinqc meyn e`l oigxk lr Ð "olek `vniy cr aixwi `ly ip` rney" xn`wc `d edine ."cg` li`e mipy xwa ipa mixt" xnel cenlz Ð oiievn olek elit` leki .odn cg` elit`

.bga `le zxvra `l aizk `lc ab lr s`e ,"mini zray"c `xw iziin cg lk`e ,'eke "htynk" dia aizkc ab lr s` ,bga oke ,mzd ikd inp yixc zxvr iabc ,"eidi"`
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zegpn(iyiy meil)

,'éðééçäå éðîéìçúå éçeø éiç ïäa ìëìe eéçé íäéìò 'ä',yexcl yie £¥¤¦§§¨¨¤©¥¦§©£¦¥¦§©£¥¦
oilitzd `ed dfe ,'d my mdilr oi`yepy xnelke ,mdilr 'dy mze`

xn`py enk(i gk mixac).eigi md ,'Lilr `xwp 'd mW iM'¦¥¦§¨¨¤

äðùî

gly zyxta dxeza(i - b eh xacna)e` dler oaxw `iandy ,xn`p
dlela zleq ,xnelk ,mikqp oaxwd mr cgi `iadl jixv ,minly
lr mikqpn eze`y ,oiie ,gafnd iab lr mixihwn dze`y ,zif onya

.gafnd
:mikqp ipicn cg` oic zx`an dpyndïîMäå úìBqäzgpn ly ©¤§©¤¤

mikqpïéiä úà ïéákòî ïéàzleq `iad `l elit`e ,mikqpd ly ¥§©§¦¤©©¦
,oiid z` jqpn onyeïákòî ïéiä àìåxihwn oii `iad `l m`y - §Ÿ©©¦§©§¨
.onyde zleqd z`

:mcd zwixf oipra sqep oic d`ian dpyndúBðznämc ly ©©¨
,zepaxwdLmpicozpidlïBöéçä çaænä ìò,dxfra cnryïéà ¤©©¦§¥©©¦¥

Bæ úà Bæ úBákòî.xtkn oaxwd ,cala zg` dpzn ozp m`y - §©§¤

àøîâ

mikqpd zgpn ly dnicwd ipica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:mikqpde,ïðaø eðzzekeqd bg zepaxw zyxta xn`p(gi hk xacna) ¨©¨¨

,'íäékñðå íúçðîe''mzgpn' weqtd micwdy dnn epcnle ¦§¨¨§¦§¥¤¦§¨¨
y ,'mdiMqp'làáämcewäçðî,onyde zleqd z` xihwz -øçàå ¦§¥¤¨¥¦§¨§©©

íéëñð àáä Ck.oiid z` jqp -,øîBà éaøweqta xn`p(fl bk `xwie) ¨¨¥§¨¦©¦¥
,'íéëñðe çáæ'y 'mikqp'l 'gaf' zekinqn epcnleçáæ àáäxihwz - ¤©§¨¦¤©§¨¦¨¥¤©

oaxwd ixai` z`Ck øçàåciníéëñð àáämcew ,oiid z` jqp - §©©¨¨¥§¨¦
.dgpnd zxhwd

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixaca dpc `xnbdénð éaøå,`ed mb - §©¦©¦
,dgpnd zxhwdl mcew oiid z` jqpny ezhiy z` uxzi cvik

áéúëäxn`p ixde -'íäékñðå íúçðîe'z` micwdl epcnlny ¨§¦¦§¨¨§¦§¥¤
:`xnbd daiyn .oiid jeqipl dgpnd zxhwdéòaéî àeääweqtd - ©¦¨¥

jxvp 'mdiMqpe mzgpnE'ìy epcnl'íäékñðå íúçðî'zleqd z` - ¦§¨¨§¦§¥¤§¦§¨¨§¦§¥¤
elit` gafnd lr jqple xihwdl xzen oiideå ,äìéla,sqep oic ©©§¨§

y'íäékñðå íúçðî'mkqple mxihwdl xzenøçîì eléôàelit`e ¦§¨¨§¦§¥¤£¦§¨¨
.eliaya mi`ay oaxwd zaxwd xg` mini dxyr cr

:`xnbd zl`eyénð ïðaøåmzhiy z` evxzi cvik md s` minkge - §©¨¨©¦
,oiid jeqipl zncew dgpnd zxhwdy'íéëñðe çáæ' áéúëä̈§¦¤©§¨¦

:`xnbd daiyn .dgpnd zxhwdl oiid jeqip z` micwdl epcnlny
déì éòaéî àeääminkg zrcl jxvp df weqt -éøéòæãëìcnll - ©¦¨¥¥¦§¦§¦¦

,ixirf ly epic z`ïéà ,éøéòæ øîàcdíéëñð,oaxwd mr mi`ad §¨©§¦¦¥§¨¦
ïéLc÷úî,xg` oaxwl mzepyl xyt` i`y oiprlúèéçLa àlà ¦§©§¦¤¨¦§¦©

çáfäoaxw myl mzepyl xzen okl mcewe ,oaxwd zhigya m` ik - ©¤©
.df oaxwl eycwedy s` xg`

:`xnbd zl`eyénð éaøågaf' weqtd on cnli cvik `ed mb - §©¦©¦¤©
'mikqpEixde ,dgpnl mikqp micwdléøéòæãëì déì éòaéîcnll - §¨¦¦¨¥¥¦§¦§¦¦

:le`yl `xnbd dtiqene .ixirf ly epic z`énð ïðaøåmb minkge - §©¨¨©¦
,mikqpl dgpn micwdl 'mdiMqpe mzgpnE' weqtd on ecnli cvik md¦§¨¨§¦§¥¤

ixdeì eäì éòaéîy cnlíäékñðå íúçðîelit` aixwdl xzen ¦¨¥§§¦§¨¨§¦§¥¤
íäékñðå íúçðîe ,äìélaaixwdl xzen.øçîì eléôà ©©§¨¦§¨¨§¦§¥¤£¦§¨¨

:minkg ixacl xg` xewn d`iane `xnbd da zxfegeðééä àlà¤¨©§
ïðaøc eäééîòèzncew dgpnd zxhwdy minkg ly mnrh edf - ©§©§§©¨¨

,oiid jeqipláéúëcweqta xn`p -(fl bk `xwie),'äçðîe äìò'rnyne ¦§¦Ÿ¨¦§¨
.oiid jeqip mcew ,dgpnd z` xihwi dlerd zxhwd xg` ciny

:`xnbd zl`eyénð éaøå,ezhiy z` uxzi cvik `ed mb -áéúëä §©¦©¦¨§¦
,'äçðîe äìò'.oiid jeqipl dgpnd zxhwd z` micwdl epcnlny Ÿ¨¦§¨

zx`an .minkgle iaxl xg` mrh zx`ane aey `xnbd da zxfeg
:`xnbdàlà,zn`aay mikqpe dgpnçáfä íò íéàázrya - ¤¨§¨¦¦©¤©

,oaxwd zaxwd,àîìò éleëciax oiae minkg oiaéâéìt àìmpi` - §¥¨§¨Ÿ§¦¦
miwlegcd z` xihwnCk øçàå äçðîd z` jqpnáéúëäc ,íéëñð §¦§¨§©©¨§¨¦§¨§¦

xn`p ixdy -,'äçðîe äìò'cin dgpnd z` xihwdl dfn micnele Ÿ¨¦§¨
.oiid jeqip mcew oaxwd zxhwd xg`

éâéìt ék,ewlgp dfa -ay mikqpe dgpn,ïîöò éðôa ïéàámeia `le ¦§¦¦§¨¦¦§¥©§¨
,ezngn mi`ay oaxwd zaxwdcî ,éøáñ ïðaøy mikqpe dgpnïéàá ©¨¨¨§¦¦§¨¦

çáfä íòd z` xihwny `ed oicd ,oaxwd zaxwd meia -äçðî ¦©¤©¦§¨
dligzCk øçàåd z` jqpn,íéëñðmi`ay mikqp okïîöò éðôa §©©¨§¨¦¦§¥©§¨

,oaxwd zaxwd meia `ly -énðz` dligz xihwny mpic mb - ©¦
dCk øçàå äçðîd z` jqpn.íéëñð ¦§¨§©©¨§¨¦

éaøådgpnd zxhwd ,gafd mr mi`ad mikqpe dgpna `weecy ,xaeq §©¦
c meyn ,zncewíúämrhdäìéëàa ìéçúàc éãééàc ,àeäoeiky - ¨¨§©§¥§©§¦©£¦¨

,oaxwd ixeni` zxhwd xnelk ,gafn zlik` `edy xaca ligzdy
äìéëàc àúléî àleëì dì øîbdlik`d oipr lk z` xneb - ¨©¨§¨¦§¨©£¦¨

,dizyk aygpy ,oiid jeqip mcew ,dgpnd z` mb xihwneìáà£¨
mi`ay mikqpe dgpna,ïîöò éðôajqpn ,dlik`a ligzd `l myy ¦§¥©§¨

meyn ,dgpnd zxhwd mcew dligz oiid z`yéôéãò íéëñðyi - §¨¦£¦¥
,dgpnd on xzei mikqpl zeticreäééìò äøéL àøîàúéîc ìéàBä¦§¦§©§¨¦¨£©§

oi`y dn ,gafnd lr oiid jeqip zrya dxiy mixne` miieldy oeik -
.dgpnd zxhwd zrya ok

:dpyna epipy.Bæ úà Bæ úBákòî ïéà ïBöéçä çaæî ìòL úBðznä©©¨¤©¦§¥©©¦¥§©§¤
:dpynd ixacl xewnd z` d`ian `xnbdïépî ,ïðaø eðzxewnd ¨©¨¨¦©¦

ìy df oicìëzepaxwd ly mincdïBöéçä çaæî ìò ïéðzépä- §¨©¦¨¦©¦§¥©©¦
zepzn rax`a mpicy mze` oia ,dxfray gafnd lr ozpidl mpicy

,rax` ody mizya mpicy mze` oiaeLm`úçà äðzîa ïðúp- ¤§¨¨§©¨¨©©
`ed oicd ,gafnd lr zg` dwixfaøtékLdaiyn .eilral oaxwd ¤¦¥

dnn `ed xewnd ,`ziixadøîàpL(fk ai mixac)éçáæ íãå'CôMé E ¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥
éäìà 'ä çaæî ìòEicy 'jtyi' oeyldn rnyne ,'lk`Y xUAde ©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨Ÿ¥

.oaxwd zxtkl zg` dkitya

äðùî

(íéøéòOäå) íéNákäå íéìéàäå íéøtämpicy ,xeaiv zepaxw ly ©¨¦§¨¥¦§©§¨¦§©§¦¦
,cg` meia axwdläæ úà äæ ïéákòî ïðéàmdn cg` oexqg oi` - ¥¨§©§¦¤¤¤
.x`yd z` akrn

:sqep oic d`ian dpyndíäì eéä íà ,[øîBà] ïBòîL éaø- ©¦¦§¥¦¨¨¤
zepwl minc ,mixafblíéaeøî íéøt,mikxvpd mixtd lk z` -àìå ¨¦§¦§Ÿ

íäì eéäzepwl mincíéëñð,mixtd lk z` epwi m`ãçà øt àéáé ¨¨¤§¨¦¨¦©¤¨
åéëñðe,eikqpe cg` xt el` minca dpwi -eáéø÷é àìåz`ílek- §¨¨§Ÿ©§¦¨

mixtd lk z`.íéëñð àìa§Ÿ§¨¦

àøîâ

:`xnbd zl`ey .dpyna xaecn ote` dfi`a zxxan `xnbdéðä- ¨¥
el`íéNáëe íéøtdf z` df miakrnyàëéäc,xaecn okid ly - ¨¦§¨¦§¥¨

zxacn dxeza miaezkd miyake mixt ly zepaxw dfi`a xnelk
,dpyndàîéìéàmiyake mixta xn`z m` -âçcelit`y ,zekeqd ¦¥¨§¨

z` miaixwn ,dxeza miaezkd miyakde mixtd oipn lk z` mdl oi`
y meyn ,ok xnel oi` ,mdl yiy miyakde mixtd'ètLnk'xacna) ©¦§¨

(gi hke'íètLîk'(bl hk my)eäa áéúkzeaizd mda exn`p - §¦§¨¨§¦§
lk ok m`e ,akrl mdn rnyny zepeyl mdy ,'mhRWnM'e 'hRWOM'©¦§¨§¦§¨¨
lk z` mdl oi` m`e ,miakrn ef dyxta exn`py zepaxwd oipn

.mdl yiy zepaxwd z` mb llk miaixwn oi` zepaxwd
:`xnbd daiynàlàsqen iyake ixta dpyna xaecnLàøc ¤¨§Ÿ

,LãBçqgpt zyxta x`eank(`i gk xacna),íéãe÷tä Lneçc úøöòå ¤©£¤¤§©©§¦
oeiky ,xacna ynega miaezkd zereayd bg sqen iyake ixtae -

.df z` df miakrn mpi` akrl weqt mda xn`p `ly
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zegpn(ycew zay meil)

zl`ey .dpynd ixac mixen` ote` dfi`a oecl `xnbd dkiynn
:`xnbdàëéäc íéìéà,dpyna xaecn oaxw dfi` ly mili`a -éà ¥¦§¥¨¦
eäðäcmday ,zereayd bge yceg y`x sqen ili`a xaecn m` - §©§

ixdy ,ok xnel oi` ,miyake mixt iabl dpyna xaecnìéàccg` §©¦
àeäzxne` mdilr `l ok m`e ,mdn cg` lka yi cg` li` -

e ,akrn oipndy dpyndíéðäk úøBúc úøöòc éàxaecn m`e - ¦©£¤¤§©Ÿ£¦
mix`eand ,mgld izy mr mi`ad zereayd bg zepaxwa dpyna

ixdy ,ok xnel oi` ,mili` ipy mda yiy ,`xwie ynegaáéúk äéåä£¨¨§¦
eäa'Eidi' zaiz mda dxn`p -(gi bk `xwie)'died' oeyl lke , §¦§

.akrl dzernyn
:`xnbd daiyníìBòìdpyna xaecníéðäk úøBúc úøöòc- §¨©£¤¤§©Ÿ£¦

,`xwie ynega mix`eand ,zereayd bg ili`aøîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©
,dpynd ixac xe`iaàìd ipydéì éákòî íéðäk úøBúc íéìéà Ÿ¥¦§©Ÿ£¦§©§¦¥

íéãe÷tä Lneçc ìéàì`xwie ynega mix`eand mili`d oi` - §©¦§©©§¦
,xacna ynega x`eand li`d z` miakrnLneçc ìéà àìå§Ÿ©¦§©
íéðäk úøBúc íéìéàì eäì ákòî íéãe÷täx`eand li`d oi`e - ©§¦§©¥§§¥¦§©Ÿ£¦

.`xwie ynega mix`eand mili`d z` akrn xacna ynega
:`xnbd dywnàlày ,`ed dpynd ixac xe`ia ,df xe`ia itlíéøt ¤¨¨¦

éákòî àì éããäà eléôàcelit` df z` df miakrn mpi` mixtd - ©£¦©£¨¥Ÿ§©§¦
,oaxw eze`l mi`aåeli`éákòî àìc àeä àëäãe àëäc ,íéìéà §¥¦§¨¨§¨¨§Ÿ§©§¦

la` ,jtidle sqen ly z` miakrn mpi` mgld izy ly -eäðéà¦§
éákòîizy llba mi`a xy`k ,cg` oaxw xear mi`a m` la` - §©§¦

.dpynd iwlg lk oia oeinc oi` ok m`e ,df z` df miakrn ,mgld
ok` :`xnbd zvxznéðz÷ éléî éléî àpzdpynd ly `pzd - ©¨¦¥¦¥¨¨¥

.zeey opi`y s` ,zekld dnk dpey
yxetndn xg` oipna yceg y`x zepaxw miyxetn l`wfgi xtqa
weqta xn`p :el` miweqtn micnl ep` dn zx`an `xnbde ,dxeza

(e en l`wfgi)a øt (çwz) Lãçä íBéáe'íéNák äMLå íéîz ø÷a ï §©Ÿ¤¦©©¤¨¨¨¦§¦¨§¨¦
.'eéäé íîéîz ìéàåzaiz :`xnbd zxxanøîBì ãeîìz äî 'øt'- ¨©¦§¦¦¦§©©©§©

zx`an .yceg y`xa xt `iadl dxeza xn`p xak ixde ,epcnln dn
:`xnbdäøBza øîàpL éôìyceg y`x zyxta(`i gk xacna)'íéøt §¦¤¤¡©©¨¨¦

,'mipW xwa ipAàéáî ,íéðL àöî àì íàL ïépîextãeîìz ,ãçà §¥¨¨§©¦¦©¦¤¦Ÿ¨¨§©¦¥¦¤¨©§
øîBì,l`wfgi xtqa aezkd epcnln -'øt'cg` xt elit` `iaiy - ©©

.mipy el oi` m`
:`xnbd zxxanxn`py dne.øîBì ãeîìz äî 'íéNák äML'¦¨§¨¦©©§©
:`xnbd zx`anäøBza áeúkL éôìyceg y`x zyxta(my) §¦¤¨©¨
dpW ipA miUaM',äML àéáé äòáL àöî àì íàL ïépîe ,'äòáL §¨¦§¥¨¨¦§¨¦©¦¤¦Ÿ¨¨¦§¨¨¦¦¨

äML' øîBì ãeîìz.'miUaM ©§©¦¨§¨¦
:`xnbd zxxanäML àöî àì íàL ïépîemiyak,äMîç àéáé ¦©¦¤¦Ÿ¨¨¦¨¨¦£¦¨
`vn `l m`eàéáé äMîçelit`,äòaøà`vn `l m`eäòaøà £¦¨¨¦©§¨¨©§¨¨

àéáéelit`ìL,äL`vn `l m`eìLàéáé äLelit`eléôàå ,íéðL ¨¦§Ÿ¨§Ÿ¨¨¦§©¦©£¦
yak `iaiãçà:`xnbd zx`an .mipy `vn `l m`øîBì ãeîìz ¤¨©§©
(f en l`wfgi),'Bãé âéOz øLàk íéNákìå'yiy dn itk `iaiy x`eane §©§¨¦©£¤©¦¨

.cg` yak elit`e el
:`xnbd zl`eyéëä áéúëc øçàîem`y epcnln weqtdy ixg`e - ¥©©¦§¦¨¦

xn`py dn ok m` ,cg` yak elit` `iai el oi`,'íéNák äML'¦¨§¨¦
,dyy `iai dray `vn `l m`y epcnlnyéì änì`ed dnl - ¨¨¦

,jxvpdaiyn .dyy `iadl leki i`ce cg` `iadl leki m` ixde
epcnln weqtd :`xnbdïðéøcäî éøecäì øLôàc änëcjixvy - §©¨§¤§¨§©¥§©§¦©

xn`pk dray eidi `ly s` ,xyt`y miyak dnk xg` xfgl
.dxeza

:`xnbd zl`ey(íéðäk úøBúaL íéìéàì) ïépîemdl yi m`y ¦©¦¨¥¦¤§©Ÿ£¦
,miyak dray e` mixt ipy yceg y`xaäæ úà äæ ïéákònLmpi`e ¤§©§¦¤¤¤

:`xnbd daiyn .mwlg wx aixwdl milekiøîBì ãeîìzepcnln - ©§©
,aezkd'eéäé'(e en my).akrl rnyn 'died' oeyle , ¦§

ixacl dxe`kl xzeqd ,l`wfgi xtqa sqep weqt zx`an `xnbd
weqta xn`p :dxezd(gi dn l`wfgi)ïBLàøa íéäìà 'ä øîà äk'Ÿ¨©¡Ÿ¦¨¦

.'ùc÷nä úà úàhçå íéîz ø÷a ïa øt çwz Lãçì ãçàadywn §¤¨©Ÿ¤¦©©¤¨¨¨¦§¦¥¨¤©¦§¨

ike ,z`hg oaxwl `a xtdy rnyn 'z`Hge' weqtd oeyln :`xnbd§¦¥¨
úàhç,`idàéä äìBò,`a `ed dlerl yceg y`x ly xt ixd - ©¨¨¦

zvxzn .yceg y`xa `edy yxetn 'Wcgl cg`A' weqtd oeylne§¤¨©Ÿ¤
:`xnbdBæ äLøt ,ïðçBé éaø øîà,l`wfgi xtqayeäiìà`iapd ¨©©¦¨¨¨¨¨¥¦¨

,dLøBãì ãéúòmixzeqd el` mixac ayiil mircei eppi` `eaiy cre ¨¦§§¨
.dxezd ixacl

:`xnbd zvxzn sqep uexiz,øîà éMà áøzxizq z` yxt` ip` ©©¦¨©
zepaxw `l` ,yceg y`x sqena wqer epi` `iapd l`wfgi ,miweqtd

àøæò éîéa eáéø÷ä íéàeléîonfa ipyd ycwnd zia zkepgl ¦¦¦§¦¦¥¤§¨
,ezepal eniiqyäLî éîéa eáéø÷äL Cøãklre ,okynd znwda §¤¤¤¦§¦¦¥Ÿ¤

meia eaixwd dyn iniay myke ,l`wfgi `iapd `apzn el` zepaxw
inia mb ,z`hgl xwa oa lbr oqip yceg y`xa mi`elinl ipinyd

.z`hgl xwa oa xt oqip yceg y`xa eaixwd `xfr
:iy` ax ixack `xnbd dgikenéëä énð àéðz,`ziixaa epipy ok - ©§¨©¦¨¦
Bæ äLøt ,øîBà äãeäé éaøpy l`wfgi xtqamiaixwny da xn` ©¦§¨¥¨¨¨

,z`hgl xt yceg y`xa,dLøBãì ãéúò eäiìàeppi` `eaiy cre ¥¦¨¨¦§§¨
.dyxtl mircei,éñBé éaø Bì øîà,`iapd ixac yexit jkíéàelî ¨©©¦¥¦¦

àøæò éîéa eáéø÷äipyd ycwnd zia zkepgleáéø÷äL Cøãk ¦§¦¦¥¤§¨§¤¤¤¦§¦
äLî éîéay`x ly `le mi`elin ly `ed df xte ,okynd zkepgl ¦¥Ÿ¤

.ycegBì øîà,iqei iaxl dcedi iax,ézòc zçðäL Ezòc çeðz ¨©¨©©§§¤¥©§¨©§¦
.df xe`ial mikqn ip`e

ixacl dxe`kl xzeqd l`wfgi xtqa sqep weqt zx`an `xnbd
weqta xn`p :dxezd(`l cn l`wfgi)ïîe óBòä ïî äôøèe äìáð ìëå'§¨§¥¨§¥¨¦¨¦

.'íéðäkä eìëàé àì äîäaäd wx ike :`xnbd dywnàeä íéðäk ©§¥¨ŸŸ§©Ÿ£¦Ÿ£¦
eìëàé àìc,dtixhe dliapéìëà ìàøNé àämixzen l`xyie - §ŸŸ§¨¦§¨¥¨§¦

weqta exkfed dn iptne ,mlk`l mixeq` l`xyi lk ixde ,mlk`l
:`xnbd zvxzn .mipdkd `weecBæ äLøt ,ïðçBé éaø øîàxtqay ¨©©¦¨¨¨¨¨

l`wfgieäiìà`iapd,dLøBãì ãéúòmircei eppi` `eaiy cre ¥¦¨¨¦§§¨
.dyxtl

:`xnbd zvxzn sqep uexiz,øîà àðéáøweqtd zpeek oi` ok` ©¦¨¨©
j` ,l`xyil zetixhe zeliap zlik` zxzenyéà íéðäkéøèödéì C Ÿ£¦¦§§¦¥

,mipdkl zetixhe zeliap zlik` xeqi` ycgl jxved weqtd -
c meynàðéîà Czòc à÷ìñdler did weqtd xn`p `l m`y - ¨§¨©§¨£¦¨

c ,xnel jzrcaeäééaâì ä÷éìî éøzLàå ìéàBädxzedy oeiky - ¦§¦§§¦§¦¨§©©§
,dpick dwlnp `l` ,dhgyp `ly serd z`hg xya zlik` mipdkl

äôøèe äìéáð énð éøzLzzeter zlik` oilega mb mdl xzez - ¦§§¦©¦§¥¨§¥¨
,ewlnp `l` ehgyp `lyïì òîLî à÷oilegay ,aezkd epcnln - ¨©§©¨

.zeliap mde ,ewlnpy zeter lek`l xeq` mipdkl mb
`xwie zyxta dxeza(`k - bi c `xwie)exede oic zia erh m`y ,xn`p

mdit lr l`xyi eilr exare ,zxk epecf lr miaiigy xeqi` xizdl
ly xac mlrd xt' `xwp `ede .zinipt z`hgl xt e`iai ,bbeya
eizekldn dnk cnlny l`wfgi xtqa weqt zx`an `xnbd .'xeaiv

weqta xn`p :df xt ly(k dn l`wfgi)Lãçá äòáLa äNòz ïëå'§¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤
.'úéaä úà ízøtëå éútîe äâL Léàîoke' weqta xn`pd zpeek ¥¦Ÿ¤¦¤¦§¦©§¤¤©¨¦§¥

,mincewd miweqta xkfend ,z`hg xtl `id 'dUrYzx`ane ©£¤
,xeaiv ly xac mlrd xta wqer df weqty ,`xnbdepcnlne

,epcnln jke .eizekldnäòáL elà ,ïðçBé éaø øîà ,'äòáL'¦§¨¨©©¦¨¨¥¦§¨
íéèáLl`xyineàèçLd it lr,oic zia z`xeïéàL ét ìò óàå §¨¦¤¨§§©©¦¤¥

mdìä÷ ìL daeøaex mdy oeik ,l`xyi mr aex md oi`y elit`e - ¨¤¨¨
`le ,xac mlrd xt `iand xeaivk miaygp ,mihayd xyr mipy

.z`hgl dxiry e` dyak cg` lk mi`iany micigik
zaizn :weqtd jynd z` opgei iax x`an'ùãBç'y ,epcnlíà ¤¦

eLcçoic ziaeøîàåy exn`y oebk ,xzen zxk xeqi`yøzeî áìç ¦§§¨§¥¤¨
ly xac mlrd xta xaecny micnl ep` dfne ,xt e`iai ,dlik`a

.xeaiv
:x`ane opgei iax siqeneaezkdïéàL ,ãnìî 'éútîe äâBL Léàî'¥¦¤¦¤¦§©¥¤¥

ïéáéiç,xeaiv ly xac mlrd xtøác íìòä ìò àlàzia exedy - ©¨¦¤¨©¤§¥¨¨
,dkldd mdn dnlrpy ,zerha dkld oicäNòî úââL íòsqepae - ¦¦§©©£¤
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המשך בעמוד גמ

oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

mipdk zxezc jpde "mipy mili`e ...miyak dray mgld lr mzaxwde" :mipy mili`

.onwlck ,micewtd ynegc jpd edpip e`låäá áéúë äéåä`xwie) "dler eidi" -

.`aekir - died lke ,(bkíéðäë úøåúã àìxn`py ,mgld izy llba mi`ad -

."mgld lr mzaxwde"íéãå÷ôä ùîåçã ìéàì éáëòîe`le ,sqen llba `ad -

`kid :cenlzd jixtwe .i`w mglc li``

mili`c znwen - mili` iab ,ikd `pzl `blt

- miyake mixt iabe ,df z` df oiakrn

ynegc jpd iakrn `l iccdc elit`

df z` df micewtdéìéî éìéî ?-

.`pyixtckeùãçä íåéáå`ed weqt -

.l`wfgiaøîåì ãåîìú äî øô,xnelk -

ycg y`xa xt `iadl dxeza daezk ixd?
äøåúá øîàðù éôìmiyak" ycg y`xa -

.(gk xacna) "dray dpy ipaïéðîå
äæ úà äæ ïéáëòîùmixt mdl yi m` -

aixwdl oileki oi`c ,dray miyak e` mipy

df `la dfåéäé øîåì ãåîìú ?zyye" -

.(en l`wfgi) "eidi mininz (mi)li`e miyak

úàèç,"z`hge" aizk i`n` .dinza -

y`xc mixt eed dler `d ,z`hg rnync

iy`xae" (gk xacna) aizkck ,ycg

.'ebe "dler eaixwz mkiycgåæ äùøô-

.l`wfgicäùøåãì ãéúò åäéìà`aiy crc -

.dyxecl mircei ep` oi` ,epl dpyxtie edil`

øîà éùà áømi`elin :dpyxt` ip` -

ipy zia lr - l`wfgic d`eap jde .eaixwd

ikid ike .mi`elin eaixwdy ,d`apzp

,edcic ipinya dync mi`elin eaixwdc

zay zkqna opixn`ck ,ycg y`x dedc

eze` :`pze ,"ycgl cg`a oey`xa" :(` ,ft)

oa lbr aixwde ,'ek zexhr xyr lhp meid

y`xa xt aixwd inp `kd .z`hgl xwa

.ycgíéèáù äòáù åìàoke" rnyn ikde -

dipin lirl aizkc ikid ik :(xt iabe) "dyrz

- "draya dyrz ok" ,"xwa oa xt gwz"

mey eycg m` ,xac mlrd xt ,mihay

yi`n" .xzen alg :exn`e xeqi` z`xed¥¤

alg elk`e ,mdit lr ebbyy - "dbey

.xt oi`ian ,bbeyaïéàù éô ìò óàå-

,l`xyi ly oaex elld mihay draya

cg` lk `iaie ,enc micigik xninl `ki`e

aexe li`ed ,ikd elit` - dxiry e` dayk

.xt e`iaie ,`aex iaiyg ,md mihayíìòä
øáãalgy exed ,oixcdpqn xac mlrpy -

.xzenäùòî úââù íòxeaiv elk`y -

.mdit lr bbey algéøáã ïéøúåñ åéøáã
äøåúixwc ,lirl opixn`c jpd lk oebk -

.lirlc oze` oke ,"z`hg" ycg y`xc xtl

ïîù éáøâ úåàî ùìùwilcdl ,zexpl -

.eyxcle dlilaúçà íéìéàå íéøô úãî éëå
zgpne ,mipexyr dyly mixt zgpn `lde -

(eh xacna) mipexyr ipy mil`?`a `le

li` `iadl aheny jricedl `l` aezkd

.`iadln ,el die`xd dcn ,ezti` mr cg`
íàù
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àìàmixetikd meie dpyd y`xa dil iwen `lc `de Ð iakrn `l iccd` elit`c mixt

mixta :ipyn `lc `de .li` cge xt cg `l` `kil cg lkac meyn Ð zxvr ipinye

ipzwe ,oxd` ly eli`e dxf dcearc xt iab (` ,f) `neic `nw wxt ipynck ,`nlrc mili`e

.llk `kdl inc `l Ð "mili`e mixt zgpn aixwn did"ïéðîåÐ df z` df oiakrny

`peeb i`dke (ike) .jxevd lk mdl yiyk :yexit

rnyn `w :inp i` .lirl iz`ady ixtqa yixc

,oizipzna oerny iaxc dilr ibiltc opaxk ol

i` .odn cg`n mikqp dpwi `le mixt aixwiy

oia ly cinzl el oi`e miyak el yi m` :inp

onwl edine .sqen myl olek aixwn Ð miaxrd

oitqenl oincew dineic oicinzc rnyn (` ,hn)

.oeir jixve .ycewne xiczc meyn ,dineic

íéàåìéîeaixwdy jxck `xfr inia eaixwd

:ipdl ipd enc `le Ð dyn inia

eizepzn mbe .xt Ð o`ke ,lbr Ð dyn lyc

zfefn l`" :(dn) l`wfgia yxetnk ,zewelg

zfefn lre gafnl dxfrd zepit rax` l`e ziad

`edy :i"yx my yxite ."ziniptd xvgd xry

meia gafnd zewg l`" dlrnl my xen`d xt

aizk my la` .z`hgl xwa oa xt ,"...ezeyrd

lre eizepxw rax` lr dzzpe encn zgwle"

jixve ."aiaq leabd lre dxfrd zepit rax`

dn itl cere .miey eidiy `xwnd wegcl

ixii`c ,"ycga draya dyrz oke" yxtny

jixve .d`xeda xt ezii`c mihay draya

xt iab oiaezkd oze`k zepzn oze` eidiy ayiil

`nye .eayiil xyt` i`e ,"`xwie"a d`xeda

xt `iany oiprl Ð xn`wc "dyrz oke"

in :`ed dniz xace .zepznd oiprl `le ,sxypy

,mihay draya weqtd cinrdl cenlzdl ewgc

zewg" iab lirl aizkc `d` i`w `xwc `hiyte

xwa oa xt oi`iany "ezeyrd meia gafnd

xg`e ,li`e xte mifr xiry ipyd meiae ,z`hgl

xte meil z`hg xiry dyrz mini zray" jk

jkitl ."eyri mininz o`vd on li`e xwa oa

."ycega draya dyrz oke" o`k xne`

ìéàåälirlc ab lr s` Ð dwiln ixzyi`e

,jka ezeevn oky :opikxt (a ,d)

mewn lkn ,`xw `la edl opixq` inp mi`lke

o`nle .dpin slinl irhip `lc ,jl iiexe`l `z`

Ð [dxezd on] serl dhigy oi`c xn`wc

.(` ,k) oilega izyxit

äòáùá:yixc `zyd Ð e`hgy mihay

eycgy mixaca enk Ð "ycga"

algy ,mihay dray ly `ede ,oic zia¥¤

"dbey yi`n" epiide ,mdit lr eyre .xzen

xeaiv ekldy iptne .mz`xeda ebbyy Ð

iaxk `lc `de .mdit lr me`zt eyre

.hay lkl xt irac (` ,d zeixed) dcedi

ixiinc ,`gip dcedi iaxl elit`c d`xpe

.hay herinaéëåzg` mili`e mixt zcn

?dti` my yi ike ,jextilc :dniz Ð `id

did gnw dti`c :l`wfgia yxit i"yxe

.d`qd on oexyr zleq `ivedl ,`ian

dyly epiide ,oi`q yly Ð dti`de

epipyy enk Ð "li`l dti`e" .xtl mipexyr

mipexyr ipy :(a ,er zegpn) "mgld izy"a

,oi`q ylyn dyly ,mixt lye .oi`q ylyn

,jk lk dtepn zleq `vn `l m`y :jcnl

`l] Ð "oid onye" .d`ql oexyr lyn `iai

.oida eid zezpy [`l` elek oidd aixwiy

oke .oiey mdipy rnyn ,`pyil cg dleka hwpc meyn ,wcwcny dne .dphwe dlecb dti` my didy :dti`a yxtl yi ,onya i"yx yxity `peeb i`d ike
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zegpn(ycew zay meil)

zl`ey .dpynd ixac mixen` ote` dfi`a oecl `xnbd dkiynn
:`xnbdàëéäc íéìéà,dpyna xaecn oaxw dfi` ly mili`a -éà ¥¦§¥¨¦
eäðäcmday ,zereayd bge yceg y`x sqen ili`a xaecn m` - §©§

ixdy ,ok xnel oi` ,miyake mixt iabl dpyna xaecnìéàccg` §©¦
àeäzxne` mdilr `l ok m`e ,mdn cg` lka yi cg` li` -

e ,akrn oipndy dpyndíéðäk úøBúc úøöòc éàxaecn m`e - ¦©£¤¤§©Ÿ£¦
mix`eand ,mgld izy mr mi`ad zereayd bg zepaxwa dpyna

ixdy ,ok xnel oi` ,mili` ipy mda yiy ,`xwie ynegaáéúk äéåä£¨¨§¦
eäa'Eidi' zaiz mda dxn`p -(gi bk `xwie)'died' oeyl lke , §¦§

.akrl dzernyn
:`xnbd daiyníìBòìdpyna xaecníéðäk úøBúc úøöòc- §¨©£¤¤§©Ÿ£¦

,`xwie ynega mix`eand ,zereayd bg ili`aøîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©
,dpynd ixac xe`iaàìd ipydéì éákòî íéðäk úøBúc íéìéà Ÿ¥¦§©Ÿ£¦§©§¦¥

íéãe÷tä Lneçc ìéàì`xwie ynega mix`eand mili`d oi` - §©¦§©©§¦
,xacna ynega x`eand li`d z` miakrnLneçc ìéà àìå§Ÿ©¦§©
íéðäk úøBúc íéìéàì eäì ákòî íéãe÷täx`eand li`d oi`e - ©§¦§©¥§§¥¦§©Ÿ£¦

.`xwie ynega mix`eand mili`d z` akrn xacna ynega
:`xnbd dywnàlày ,`ed dpynd ixac xe`ia ,df xe`ia itlíéøt ¤¨¨¦

éákòî àì éããäà eléôàcelit` df z` df miakrn mpi` mixtd - ©£¦©£¨¥Ÿ§©§¦
,oaxw eze`l mi`aåeli`éákòî àìc àeä àëäãe àëäc ,íéìéà §¥¦§¨¨§¨¨§Ÿ§©§¦

la` ,jtidle sqen ly z` miakrn mpi` mgld izy ly -eäðéà¦§
éákòîizy llba mi`a xy`k ,cg` oaxw xear mi`a m` la` - §©§¦

.dpynd iwlg lk oia oeinc oi` ok m`e ,df z` df miakrn ,mgld
ok` :`xnbd zvxznéðz÷ éléî éléî àpzdpynd ly `pzd - ©¨¦¥¦¥¨¨¥

.zeey opi`y s` ,zekld dnk dpey
yxetndn xg` oipna yceg y`x zepaxw miyxetn l`wfgi xtqa
weqta xn`p :el` miweqtn micnl ep` dn zx`an `xnbde ,dxeza

(e en l`wfgi)a øt (çwz) Lãçä íBéáe'íéNák äMLå íéîz ø÷a ï §©Ÿ¤¦©©¤¨¨¨¦§¦¨§¨¦
.'eéäé íîéîz ìéàåzaiz :`xnbd zxxanøîBì ãeîìz äî 'øt'- ¨©¦§¦¦¦§©©©§©

zx`an .yceg y`xa xt `iadl dxeza xn`p xak ixde ,epcnln dn
:`xnbdäøBza øîàpL éôìyceg y`x zyxta(`i gk xacna)'íéøt §¦¤¤¡©©¨¨¦

,'mipW xwa ipAàéáî ,íéðL àöî àì íàL ïépîextãeîìz ,ãçà §¥¨¨§©¦¦©¦¤¦Ÿ¨¨§©¦¥¦¤¨©§
øîBì,l`wfgi xtqa aezkd epcnln -'øt'cg` xt elit` `iaiy - ©©

.mipy el oi` m`
:`xnbd zxxanxn`py dne.øîBì ãeîìz äî 'íéNák äML'¦¨§¨¦©©§©
:`xnbd zx`anäøBza áeúkL éôìyceg y`x zyxta(my) §¦¤¨©¨
dpW ipA miUaM',äML àéáé äòáL àöî àì íàL ïépîe ,'äòáL §¨¦§¥¨¨¦§¨¦©¦¤¦Ÿ¨¨¦§¨¨¦¦¨

äML' øîBì ãeîìz.'miUaM ©§©¦¨§¨¦
:`xnbd zxxanäML àöî àì íàL ïépîemiyak,äMîç àéáé ¦©¦¤¦Ÿ¨¨¦¨¨¦£¦¨
`vn `l m`eàéáé äMîçelit`,äòaøà`vn `l m`eäòaøà £¦¨¨¦©§¨¨©§¨¨

àéáéelit`ìL,äL`vn `l m`eìLàéáé äLelit`eléôàå ,íéðL ¨¦§Ÿ¨§Ÿ¨¨¦§©¦©£¦
yak `iaiãçà:`xnbd zx`an .mipy `vn `l m`øîBì ãeîìz ¤¨©§©
(f en l`wfgi),'Bãé âéOz øLàk íéNákìå'yiy dn itk `iaiy x`eane §©§¨¦©£¤©¦¨

.cg` yak elit`e el
:`xnbd zl`eyéëä áéúëc øçàîem`y epcnln weqtdy ixg`e - ¥©©¦§¦¨¦

xn`py dn ok m` ,cg` yak elit` `iai el oi`,'íéNák äML'¦¨§¨¦
,dyy `iai dray `vn `l m`y epcnlnyéì änì`ed dnl - ¨¨¦

,jxvpdaiyn .dyy `iadl leki i`ce cg` `iadl leki m` ixde
epcnln weqtd :`xnbdïðéøcäî éøecäì øLôàc änëcjixvy - §©¨§¤§¨§©¥§©§¦©

xn`pk dray eidi `ly s` ,xyt`y miyak dnk xg` xfgl
.dxeza

:`xnbd zl`ey(íéðäk úøBúaL íéìéàì) ïépîemdl yi m`y ¦©¦¨¥¦¤§©Ÿ£¦
,miyak dray e` mixt ipy yceg y`xaäæ úà äæ ïéákònLmpi`e ¤§©§¦¤¤¤

:`xnbd daiyn .mwlg wx aixwdl milekiøîBì ãeîìzepcnln - ©§©
,aezkd'eéäé'(e en my).akrl rnyn 'died' oeyle , ¦§

ixacl dxe`kl xzeqd ,l`wfgi xtqa sqep weqt zx`an `xnbd
weqta xn`p :dxezd(gi dn l`wfgi)ïBLàøa íéäìà 'ä øîà äk'Ÿ¨©¡Ÿ¦¨¦

.'ùc÷nä úà úàhçå íéîz ø÷a ïa øt çwz Lãçì ãçàadywn §¤¨©Ÿ¤¦©©¤¨¨¨¦§¦¥¨¤©¦§¨

ike ,z`hg oaxwl `a xtdy rnyn 'z`Hge' weqtd oeyln :`xnbd§¦¥¨
úàhç,`idàéä äìBò,`a `ed dlerl yceg y`x ly xt ixd - ©¨¨¦

zvxzn .yceg y`xa `edy yxetn 'Wcgl cg`A' weqtd oeylne§¤¨©Ÿ¤
:`xnbdBæ äLøt ,ïðçBé éaø øîà,l`wfgi xtqayeäiìà`iapd ¨©©¦¨¨¨¨¨¥¦¨

,dLøBãì ãéúòmixzeqd el` mixac ayiil mircei eppi` `eaiy cre ¨¦§§¨
.dxezd ixacl

:`xnbd zvxzn sqep uexiz,øîà éMà áøzxizq z` yxt` ip` ©©¦¨©
zepaxw `l` ,yceg y`x sqena wqer epi` `iapd l`wfgi ,miweqtd

àøæò éîéa eáéø÷ä íéàeléîonfa ipyd ycwnd zia zkepgl ¦¦¦§¦¦¥¤§¨
,ezepal eniiqyäLî éîéa eáéø÷äL Cøãklre ,okynd znwda §¤¤¤¦§¦¦¥Ÿ¤

meia eaixwd dyn iniay myke ,l`wfgi `iapd `apzn el` zepaxw
inia mb ,z`hgl xwa oa lbr oqip yceg y`xa mi`elinl ipinyd

.z`hgl xwa oa xt oqip yceg y`xa eaixwd `xfr
:iy` ax ixack `xnbd dgikenéëä énð àéðz,`ziixaa epipy ok - ©§¨©¦¨¦
Bæ äLøt ,øîBà äãeäé éaøpy l`wfgi xtqamiaixwny da xn` ©¦§¨¥¨¨¨

,z`hgl xt yceg y`xa,dLøBãì ãéúò eäiìàeppi` `eaiy cre ¥¦¨¨¦§§¨
.dyxtl mircei,éñBé éaø Bì øîà,`iapd ixac yexit jkíéàelî ¨©©¦¥¦¦

àøæò éîéa eáéø÷äipyd ycwnd zia zkepgleáéø÷äL Cøãk ¦§¦¦¥¤§¨§¤¤¤¦§¦
äLî éîéay`x ly `le mi`elin ly `ed df xte ,okynd zkepgl ¦¥Ÿ¤

.ycegBì øîà,iqei iaxl dcedi iax,ézòc zçðäL Ezòc çeðz ¨©¨©©§§¤¥©§¨©§¦
.df xe`ial mikqn ip`e

ixacl dxe`kl xzeqd l`wfgi xtqa sqep weqt zx`an `xnbd
weqta xn`p :dxezd(`l cn l`wfgi)ïîe óBòä ïî äôøèe äìáð ìëå'§¨§¥¨§¥¨¦¨¦

.'íéðäkä eìëàé àì äîäaäd wx ike :`xnbd dywnàeä íéðäk ©§¥¨ŸŸ§©Ÿ£¦Ÿ£¦
eìëàé àìc,dtixhe dliapéìëà ìàøNé àämixzen l`xyie - §ŸŸ§¨¦§¨¥¨§¦

weqta exkfed dn iptne ,mlk`l mixeq` l`xyi lk ixde ,mlk`l
:`xnbd zvxzn .mipdkd `weecBæ äLøt ,ïðçBé éaø øîàxtqay ¨©©¦¨¨¨¨¨

l`wfgieäiìà`iapd,dLøBãì ãéúòmircei eppi` `eaiy cre ¥¦¨¨¦§§¨
.dyxtl

:`xnbd zvxzn sqep uexiz,øîà àðéáøweqtd zpeek oi` ok` ©¦¨¨©
j` ,l`xyil zetixhe zeliap zlik` zxzenyéà íéðäkéøèödéì C Ÿ£¦¦§§¦¥

,mipdkl zetixhe zeliap zlik` xeqi` ycgl jxved weqtd -
c meynàðéîà Czòc à÷ìñdler did weqtd xn`p `l m`y - ¨§¨©§¨£¦¨

c ,xnel jzrcaeäééaâì ä÷éìî éøzLàå ìéàBädxzedy oeiky - ¦§¦§§¦§¦¨§©©§
,dpick dwlnp `l` ,dhgyp `ly serd z`hg xya zlik` mipdkl

äôøèe äìéáð énð éøzLzzeter zlik` oilega mb mdl xzez - ¦§§¦©¦§¥¨§¥¨
,ewlnp `l` ehgyp `lyïì òîLî à÷oilegay ,aezkd epcnln - ¨©§©¨

.zeliap mde ,ewlnpy zeter lek`l xeq` mipdkl mb
`xwie zyxta dxeza(`k - bi c `xwie)exede oic zia erh m`y ,xn`p

mdit lr l`xyi eilr exare ,zxk epecf lr miaiigy xeqi` xizdl
ly xac mlrd xt' `xwp `ede .zinipt z`hgl xt e`iai ,bbeya
eizekldn dnk cnlny l`wfgi xtqa weqt zx`an `xnbd .'xeaiv

weqta xn`p :df xt ly(k dn l`wfgi)Lãçá äòáLa äNòz ïëå'§¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤
.'úéaä úà ízøtëå éútîe äâL Léàîoke' weqta xn`pd zpeek ¥¦Ÿ¤¦¤¦§¦©§¤¤©¨¦§¥

,mincewd miweqta xkfend ,z`hg xtl `id 'dUrYzx`ane ©£¤
,xeaiv ly xac mlrd xta wqer df weqty ,`xnbdepcnlne

,epcnln jke .eizekldnäòáL elà ,ïðçBé éaø øîà ,'äòáL'¦§¨¨©©¦¨¨¥¦§¨
íéèáLl`xyineàèçLd it lr,oic zia z`xeïéàL ét ìò óàå §¨¦¤¨§§©©¦¤¥

mdìä÷ ìL daeøaex mdy oeik ,l`xyi mr aex md oi`y elit`e - ¨¤¨¨
`le ,xac mlrd xt `iand xeaivk miaygp ,mihayd xyr mipy

.z`hgl dxiry e` dyak cg` lk mi`iany micigik
zaizn :weqtd jynd z` opgei iax x`an'ùãBç'y ,epcnlíà ¤¦

eLcçoic ziaeøîàåy exn`y oebk ,xzen zxk xeqi`yøzeî áìç ¦§§¨§¥¤¨
ly xac mlrd xta xaecny micnl ep` dfne ,xt e`iai ,dlik`a

.xeaiv
:x`ane opgei iax siqeneaezkdïéàL ,ãnìî 'éútîe äâBL Léàî'¥¦¤¦¤¦§©¥¤¥

ïéáéiç,xeaiv ly xac mlrd xtøác íìòä ìò àlàzia exedy - ©¨¦¤¨©¤§¥¨¨
,dkldd mdn dnlrpy ,zerha dkld oicäNòî úââL íòsqepae - ¦¦§©©£¤
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oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

mipdk zxezc jpde "mipy mili`e ...miyak dray mgld lr mzaxwde" :mipy mili`

.onwlck ,micewtd ynegc jpd edpip e`låäá áéúë äéåä`xwie) "dler eidi" -

.`aekir - died lke ,(bkíéðäë úøåúã àìxn`py ,mgld izy llba mi`ad -

."mgld lr mzaxwde"íéãå÷ôä ùîåçã ìéàì éáëòîe`le ,sqen llba `ad -

`kid :cenlzd jixtwe .i`w mglc li``

mili`c znwen - mili` iab ,ikd `pzl `blt

- miyake mixt iabe ,df z` df oiakrn

ynegc jpd iakrn `l iccdc elit`

df z` df micewtdéìéî éìéî ?-

.`pyixtckeùãçä íåéáå`ed weqt -

.l`wfgiaøîåì ãåîìú äî øô,xnelk -

ycg y`xa xt `iadl dxeza daezk ixd?
äøåúá øîàðù éôìmiyak" ycg y`xa -

.(gk xacna) "dray dpy ipaïéðîå
äæ úà äæ ïéáëòîùmixt mdl yi m` -

aixwdl oileki oi`c ,dray miyak e` mipy

df `la dfåéäé øîåì ãåîìú ?zyye" -

.(en l`wfgi) "eidi mininz (mi)li`e miyak

úàèç,"z`hge" aizk i`n` .dinza -

y`xc mixt eed dler `d ,z`hg rnync

iy`xae" (gk xacna) aizkck ,ycg

.'ebe "dler eaixwz mkiycgåæ äùøô-

.l`wfgicäùøåãì ãéúò åäéìà`aiy crc -

.dyxecl mircei ep` oi` ,epl dpyxtie edil`

øîà éùà áømi`elin :dpyxt` ip` -

ipy zia lr - l`wfgic d`eap jde .eaixwd

ikid ike .mi`elin eaixwdy ,d`apzp

,edcic ipinya dync mi`elin eaixwdc

zay zkqna opixn`ck ,ycg y`x dedc

eze` :`pze ,"ycgl cg`a oey`xa" :(` ,ft)

oa lbr aixwde ,'ek zexhr xyr lhp meid

y`xa xt aixwd inp `kd .z`hgl xwa

.ycgíéèáù äòáù åìàoke" rnyn ikde -

dipin lirl aizkc ikid ik :(xt iabe) "dyrz

- "draya dyrz ok" ,"xwa oa xt gwz"

mey eycg m` ,xac mlrd xt ,mihay

yi`n" .xzen alg :exn`e xeqi` z`xed¥¤

alg elk`e ,mdit lr ebbyy - "dbey

.xt oi`ian ,bbeyaïéàù éô ìò óàå-

,l`xyi ly oaex elld mihay draya

cg` lk `iaie ,enc micigik xninl `ki`e

aexe li`ed ,ikd elit` - dxiry e` dayk

.xt e`iaie ,`aex iaiyg ,md mihayíìòä
øáãalgy exed ,oixcdpqn xac mlrpy -

.xzenäùòî úââù íòxeaiv elk`y -

.mdit lr bbey algéøáã ïéøúåñ åéøáã
äøåúixwc ,lirl opixn`c jpd lk oebk -

.lirlc oze` oke ,"z`hg" ycg y`xc xtl

ïîù éáøâ úåàî ùìùwilcdl ,zexpl -

.eyxcle dlilaúçà íéìéàå íéøô úãî éëå
zgpne ,mipexyr dyly mixt zgpn `lde -

(eh xacna) mipexyr ipy mil`?`a `le

li` `iadl aheny jricedl `l` aezkd

.`iadln ,el die`xd dcn ,ezti` mr cg`
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àìàmixetikd meie dpyd y`xa dil iwen `lc `de Ð iakrn `l iccd` elit`c mixt

mixta :ipyn `lc `de .li` cge xt cg `l` `kil cg lkac meyn Ð zxvr ipinye

ipzwe ,oxd` ly eli`e dxf dcearc xt iab (` ,f) `neic `nw wxt ipynck ,`nlrc mili`e

.llk `kdl inc `l Ð "mili`e mixt zgpn aixwn did"ïéðîåÐ df z` df oiakrny

`peeb i`dke (ike) .jxevd lk mdl yiyk :yexit

rnyn `w :inp i` .lirl iz`ady ixtqa yixc

,oizipzna oerny iaxc dilr ibiltc opaxk ol

i` .odn cg`n mikqp dpwi `le mixt aixwiy

oia ly cinzl el oi`e miyak el yi m` :inp

onwl edine .sqen myl olek aixwn Ð miaxrd

oitqenl oincew dineic oicinzc rnyn (` ,hn)

.oeir jixve .ycewne xiczc meyn ,dineic

íéàåìéîeaixwdy jxck `xfr inia eaixwd

:ipdl ipd enc `le Ð dyn inia

eizepzn mbe .xt Ð o`ke ,lbr Ð dyn lyc

zfefn l`" :(dn) l`wfgia yxetnk ,zewelg

zfefn lre gafnl dxfrd zepit rax` l`e ziad

`edy :i"yx my yxite ."ziniptd xvgd xry

meia gafnd zewg l`" dlrnl my xen`d xt

aizk my la` .z`hgl xwa oa xt ,"...ezeyrd

lre eizepxw rax` lr dzzpe encn zgwle"

jixve ."aiaq leabd lre dxfrd zepit rax`

dn itl cere .miey eidiy `xwnd wegcl

ixii`c ,"ycga draya dyrz oke" yxtny

jixve .d`xeda xt ezii`c mihay draya

xt iab oiaezkd oze`k zepzn oze` eidiy ayiil

`nye .eayiil xyt` i`e ,"`xwie"a d`xeda

xt `iany oiprl Ð xn`wc "dyrz oke"

in :`ed dniz xace .zepznd oiprl `le ,sxypy

,mihay draya weqtd cinrdl cenlzdl ewgc

zewg" iab lirl aizkc `d` i`w `xwc `hiyte

xwa oa xt oi`iany "ezeyrd meia gafnd

xg`e ,li`e xte mifr xiry ipyd meiae ,z`hgl

xte meil z`hg xiry dyrz mini zray" jk

jkitl ."eyri mininz o`vd on li`e xwa oa

."ycega draya dyrz oke" o`k xne`

ìéàåälirlc ab lr s` Ð dwiln ixzyi`e

,jka ezeevn oky :opikxt (a ,d)

mewn lkn ,`xw `la edl opixq` inp mi`lke

o`nle .dpin slinl irhip `lc ,jl iiexe`l `z`

Ð [dxezd on] serl dhigy oi`c xn`wc

.(` ,k) oilega izyxit

äòáùá:yixc `zyd Ð e`hgy mihay

eycgy mixaca enk Ð "ycga"

algy ,mihay dray ly `ede ,oic zia¥¤

"dbey yi`n" epiide ,mdit lr eyre .xzen

xeaiv ekldy iptne .mz`xeda ebbyy Ð

iaxk `lc `de .mdit lr me`zt eyre

.hay lkl xt irac (` ,d zeixed) dcedi

ixiinc ,`gip dcedi iaxl elit`c d`xpe

.hay herinaéëåzg` mili`e mixt zcn

?dti` my yi ike ,jextilc :dniz Ð `id

did gnw dti`c :l`wfgia yxit i"yxe

.d`qd on oexyr zleq `ivedl ,`ian

dyly epiide ,oi`q yly Ð dti`de

epipyy enk Ð "li`l dti`e" .xtl mipexyr

mipexyr ipy :(a ,er zegpn) "mgld izy"a

,oi`q ylyn dyly ,mixt lye .oi`q ylyn

,jk lk dtepn zleq `vn `l m`y :jcnl

`l] Ð "oid onye" .d`ql oexyr lyn `iai

.oida eid zezpy [`l` elek oidd aixwiy

oke .oiey mdipy rnyn ,`pyil cg dleka hwpc meyn ,wcwcny dne .dphwe dlecb dti` my didy :dti`a yxtl yi ,onya i"yx yxity `peeb i`d ike
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`oifgeקסו mipya cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

íéáåøî íéøô íäì åéä íàù.okxv ick mili`e mixt zepwl minc ,xnelk -àìå
íéëñð íäì åéäminc mcia `di `l - mixte mili` mincd on epwi m` ,xnelk -

.mikqp zepwlåàéáé.'ek mikqpe cg` xt -ïéáåøî íéìéà).(mzgpn `la -äðùî
íéùáëäå íéìéàä øôämiyak zray mgld lr mzaxwde" `xw i`da iaizkc -

`xwie) 'ebe "xwa oa xte dpy ipa mininz

.(bkíçìä úà.zxvrc mgld izy -íçìä
íéùáëä úà áëòîmiyak ipy jpd -

.minlycíçì àìá íéùáë åáø÷ øáãîá
ipy mr mi`ad mgld izy `la ,xnelk -

oi`a opi` mgld izye xner ixdy .miyak

.(a ,bt zegpn) ux`d on `l`éøáãë äëìä
ñðð ïá.mgl iakrn miyakc -íòèä ïéà
åéøáãëmikqp eaxw xacna :xne` `edc -

.`id `le ,minlyeúùøôá øåîàä ìëù
ñçðô.xacna eaxw sqenc jpd oebk -

íéðäë úøåúá øåîàäådray jpd oebk -

ipye ,mgld lrc dlerl mili`e xte miyak

xn`ck ,xacna eaxw `l - minlyc miyak

.`xnbaàøîâíçìä ìò äáåç:rnync -

`la axw mgl `le mgl `la oiaixw opi`c

- "miyak zray" aizk xcde ,miyak

.mgl oi`y it lr s` :rnyncäî ïë íà
åáééçúðù íãå÷ 'åë íçìä ìò øîåì ãåîìú

íçìá.xacna eidy onf lk -òéâî äúàùë
'åëxt aizk (bk `xwie) mipdk zxezac -

(gk xacna) micewtd ynegae ,mili` ipye

`l` ."cg` li`e mipy xwa ipa mixt" aizk

,onvr llba oi`a micewtd ynegc el`

.mgl oiperh opi`e ,od oitqencøåîàäå
øáãîá áø÷ àì íéðäë úøåúá,oxn`ck -

eaiigzpy mcew miyaka eaiigzp `ly

.mglaåðúùéà éðäãî.mili`e xt -

éðéøçàã.oieyc ab lr s`e -éðúùàãî
ïøãñ,mili`e xte miyak :mipdk zxezac -

.'ebe miyak mili`e mixt mzaxwde :qgptae

äðééäúî åéäé øîâ`xwie) mgla aizkc -

lr mze` odkd sipde ...miyak ipye" (bk

."odkl 'dl eidi 'ebe dtepz mixekad mgl

`niiw `iid` opirci `le .diied - "eidi"

xnb jkld - miyak` e` ,mgl` e` :diied

`idd dn .(bk my) "dpiidz zlq"n "eidi"

.mgl` - diied `id s` ,mgl` - diiedøîâ
åéäéî åéäémy) miyak dray iab aizkc -

'dl dler eidi" (dler) (bk."íéùáëå íçì
íéîìùã.odkl dpzn -ïäëì åìåëù-

.gafnl - odixeni` ,miyak iwet`léåä
íéùáë åìà øîåà- "eidi" `nl` -

.aizk miyak`ïäëì åðúðå íùä åàð÷-

axc dizlin xwire .ekfw deab ogleync

"mivr lfebd" wxta ,xnzi` xbd lfb` `ped

.odkl 'dl my`d :(a ,hw) `nw `aaa
íàù
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mili` mixt zcn ike :oexb oa diwfg oa `pipg iax xn`c ,"`vz ik" zyxta ixtqa yxec

dlecb dti`y cnln `l` !'ebe "xtl mipexyr dyly" xn`p xak `lde !?`id zg` miyake

."dti`" diexw dphw dti`e

åáø÷`xza wxtac :dywe .on `l` mdl did `ly :qxhpewa yxit Ð mgl `la miyak

eid mlerd zene`c gken (a ,dr) `neic

mgld izy wxtae .lk`n ipin mdl oi`ian

mgl mdnr didy gken inp (` ,dv zegpn)

!xnerd zgpn oiaixwn eide ,xacna miptd

e`eaz ik" aizkc ,`nrh epiidc :mz epiax xne`e

"e`eaz ik"c ,dinrhl `aiwr iaxe ."ux`d l`

ÐÐ oerny iax la` .`weec e`ll`rnyi iaxk

xg`l d`iac (a ,fl) oiyecwc `nw wxt seq

`l mdipaxw s` ,ok m`c :dyw edin .daiyi

izyc meyn :(yxtl d`xpe) wlgl yie !eaixwi

dne ,(a ,en) onwlck "mixekia" exwi` mgld

opiyxc cere .ok mgld izy s` ,ux`a mixeka

:(a ,hq zegpn) "l`rnyi iax" wxt `icda

Ð "mkizeayenn".ux`l dveg ihernl

äëìä`zklid :dniz Ð qpp oa oerny iaxk

,dn migaf) "i`ny zia" wxt jixtck ?`giynl

,(a ,`p oixcdpq) "zezin rax`" wxtae ,(`

iab (` ,ar oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtae

.izyxit mixfnnúòáùit lr s` miyak

mgld lr mzaxwde" aizk `lcn Ð mgl oi`y

."miyak zray

éðúùàãîÐ epzy` `l i` :rnyn Ð oxciq

:dywe .edpip cgc `pin` ded

(cg` li`) jixvn (a ,r `nei) "el `a" wxtc

edf mipdk zxeza xen`d "li`" opireny`l

mzd yixcc `ki`e ,micewtd ynega xen`d

mixt aizk `kdcnc :xnel yie !cgein "cg`"n

Ð mixt ipye li` aizk `kde ,mili` ipyerny

mixt dyly aizk `lcn ,xn`w ira i` :dpin

Ð "cg`" :mzdc `yxck epiide ,mili` dylye

.mipy `le

øîâmgl` i`wc ab lr s`e Ð dpiidzn eidi

unewd"a `zi`ck ,cal miyak`e cal

`lc dil xazqn edin ,(` ,fk zegpn) ["dax]

.`ed dnize .mgla miyak aekir` mewip

ïáåiccd` enc `dc Ð dpiidzn eidi slil qpp

ab lr s`e .mgl oipra exiin ediiexzc ,ith

xacna epivn oky"] oizipzna `nrh xn`c

enc `l "eidi"n "eidi"c ,['ek "dpy mirax`

Ð iccdlipy `cge ,miyak dray `cgc

,dil sicr "eidi"n "eidi"c wiq`c xzae .miyak

`lc ab lr s` ,sicrc oeik ,`aiwr iaxl jixt

rnyn mipdk zxezae [e wxt] `ztqezae .enc

xn`e ?rixkn in lewy xac :`aiwr iax xn`c

.rixk` ip` :qpp oaåæd`ia `id ef daiy `id

i`n` ,ediiexzn slinl opivn i` :oeir jixv Ð

?opitli `l

ïéðãoipc ,daxc` :dniz Ð odkl dpzny xac

epnny xacn gafnl axw epnny xac

dil xazqn cv i`dc :xnel yie !gafnl axw

.iniiw mgl` ici`e ici`c oeik ,ith

øîàãyxit Ð odkl epzpe myd e`pw `ped ax

[`nw `aa) "`nw lfebd" seq :qxhpewa

`ziixaa xn`w mzdc ,`zile .ikd xn`w (a ,hw

`kde ,"xnyn eze`ay odkl epzpe myd e`pw"

Ð ikd zxn` zivn `l,lkl oiey lbxd zepaxwc

dpizpc :eze .(a ,dp) dkeqc `xza wxt opiyxcck

Ð ewlga ycwnd :(a ,ap) oiyecwa `zi`ck ,ikd ied `l `kde ,eikxv lkle dy`d z` ea ycwl ied mzdc.xnzi` `d` Ð `ped axc `zlinc il d`xp `l` !yciw `l
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ïúôéà ïäì äéä àìå ,ïéaeøî íéìéà¯ãçà ìéà eàéáé ¥¦§¦§Ÿ¨¨¨¤¥¨¨¨¦©¦¤¨
.úBôéà àìa ílek eáø÷é àìå ,Búôéàåäðùîøtä §¥¨§Ÿ¦§§¨§Ÿ¥©¨

àìå ,íçlä úà ïéákòî ïéà øéòOäå íéLákäå íéìéàäå§¨¥¦§©§¨¦§©¨¦¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ
íéNákä ïéàå ,íéNákä úà ákòî íçlä .ïákòî íçlä©¤¤§©§¨©¤¤§©¥¤©§¨¦§¥©§¨¦
ïBòîL éaø øîà .àáé÷ò éaø éøác ,íçlä úà ïéákòî§©§¦¤©¤¤¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¦§
íçläå ,íçlä úà ïéákòî íéNákä àlà ,ék àì :ñpð ïa¤©¨Ÿ¦¤¨©§¨¦§©§¦¤©¤¤§©¤¤
øaãna ìàøNé eéäLk eðéöî ïkL .íéNákä ákòî Bðéà¥§©¥©§¨¦¤¥¨¦§¤¨¦§¨¥©¦§¨
eáø÷é ïàk óà ,íçì àìa íéNák eáø÷ äðL íéòaøà©§¨¦¨¨¨§§¨¦§Ÿ¤¤©¨¦§§
ïa éøáãk äëìä :ïBòîL éaø øîà .íçì àìa íéNák§¨¦§Ÿ¤¤¨©©¦¦§£¨¨§¦§¥¤
Lneça øeîàä ìkL ,åéøáãk íòhä ïéà ìáà ,ñpð©¨£¨¥©©©¦§¨¨¤¨¨¨§©
ïéà íéðäk úøBúa øeîàä ìëå ,øaãna áø÷ íéãe÷tä©§¦¨¥©¦§¨§¨¨¨§©Ÿ£¦¥

õøàì eàaMî .øaãna áø÷¯äî éðtî .elàå elà eáø÷ ¨¥©¦§¨¦¤¨¨¨¤¨§¥§¥¦§¥¨
íéNákäL éðtî ?íçì àìa íéNák eáø÷é øîBà éðà£¦¥¦§§§¨¦§Ÿ¤¤¦§¥¤©§¨¦
éî Bì ïéàL ?íéNák àìa íçlä àìå ,ïîöò úà ïéøézî©¦¦¤©§¨§Ÿ©¤¤§Ÿ§¨¦¤¥¦

.epøézéàøîâ"íçlä ìò ízáø÷äå" :ïðaø eðz¯äáBç ©¦¤¨©¨©§¦§©§¤©©¤¤¨
"íéîéîz íéNák úòáL" ,íçlä ìò¯ïéàL ét ìò óà ©©¤¤¦§©§¨¦§¦¦©©¦¤¥

àlL ãnìî ?"íçlä ìò" øîBì ãeîìz äî ïk íà ,íçì¤¤¦¥©©§©©©¤¤§©¥¤Ÿ
éaø éøác ,íçla eáéiçúpL íãB÷ íéNáka eáéiçúð¦§©§©§¨¦¤¤¦§©§©¤¤¦§¥©¦
íéøeîàä íéNák ïä ïä ìBëé :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¨¥¥§¨¦¨£¦
,zøîà ?íéãe÷tä Lneça íéøeîàä íéNák ïä ïä ïàk̈¥¥§¨¦¨£¦§©©§¦¨©§¨

Lkeìlä àlà ,ïä ïðéà íéìéàå íéøt ìöà òébî äzà §¤©¨©¦©¥¤¨¦§¥¦¥¨¥¤¨©¨
äî àöîð .íçì ììâa ïéàa eìläå ïîöò ììâa ïéàä¦¦§©©§¨§©¨¨¦¦§©¤¤¦§¨©

íéãe÷tä Lneça øeîàM¯øeîàM äîe ,øaãna áø÷ ¤¨§©©§¦¨¥©¦§¨©¤¨
íéðäk úøBúa¯.øaãna áø÷ àì¯íéìéàå íéøt àîìãå §©Ÿ£¦Ÿ¨¥©¦§¨§¦§¨¨¦§¥¦

!eäðéð eäðéà íéNák àä ,eäðéà åàì¯,epzLéà éðäcî ¨¦§¨§¨¦¦§¦§¦§¨¥¦§§
.éðéøçàc éîð éðä¯?eðzLéàc éànî íéìéàå íéøôe ¨¥©¦§©£¦¥¨¦§¥¦¦©§¦§§

íéìéà éðLe øt éòa éà :àðîçø øîà÷ éëä àîìc¯ ¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨¦¨¥©§¥¥¦
ãçà ìéàå íéøt éðL éòa éà ,áø÷éì¯!áø÷éì¯ ¦§©¦¨¥§¥¨¦§©¦¤¨¦§©

íçlä" .eäðéð éðéøçà dpéî òîL ,ïøãñ épzLéàcî¦§¦§§¦¦§¨§©¦¨©£¦¥¦§©¤¤
¯ ?àáé÷ò éaøc àîòè éàî ."íéNákä úà ákòîøîb §©¥¤©§¨¦©©§¨§©¦£¦¨¨©
.íçì ïàk óà ,íçì ïläl äî ,"äðééäz"î "eéäé"¯ïáe ¦§¦¦§¤¨©§©¨¤¤©¨¤¤¤

?ñpð¯ïàk óà ,íéNák ïläl äî ,"eéäé" "eéäé" øîb ©¨¨©¦§¦§©§©¨§¨¦©¨
Nák.íé¯,íçì ïläl äî ,"äðééäz"î óìéð éîð ñpð ïáe §¨¦¤©¨©¦¥©¦¦§¤¨©§©¨¤¤

!íçì ïàk óà¯"eéäé" ïéðc ïéàå ,"eéäé"î "eéäé" ïéðc ©¨¤¤¨¦¦§¦¦§§¥¨¦¦§
."äðééäz"î¯:ìàòîLé éaø éác àðúä ?dpéî à÷ôð éàî ¦¦§¤¨©¨§¨¦¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

¯ !äàéa eäæ ,äáéL eäæ ,"ïäkä àáe" "ïäkä áLå"éðä §¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥¤¦¨¤¦¨¨¥
éîãc àkéàc àëéä ìáà ,déì éîãc àkéìc àëéä éléî¦¥¥¨§¥¨§¨¥¥£¨¥¨§¦¨§¨¥

déì¯.ïðéôìé déì éîãcî¯!"eéäé"î "eéäé" óìéì éîð àáé÷ò éaøå¯ïäkì äðznL øác ïéðc ¥¦§¨¥¥¨§¦©§©¦£¦¨©¦¥©¦§¦¦§¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ¥
Lã÷" ,éâìtéî à÷ déôeb àø÷a :àîéà úéòaéàå .eäðéð úBìBòc ,éðä é÷etàì ,ïäkì äðznL øácî¦¨¨¤©¨¨©Ÿ¥§©¥¨¥§¦§§¦¨¥¥¨¦§¨¥¨¦©§¦Ÿ¤

"ïäkì 'äì eéäé¯.íçì äæ :øîBà éåä ?ïäkì BlekL øác eäæ éà :øáñ àáé÷ò éaø¯?ñpð ïáe ¦§©©Ÿ¥©¦£¦¨¨©¥¤¨¨¤©Ÿ¥¡¥¥¤¤¤¤©¨
Búö÷îe 'äì Búö÷nL øác eäæéà ,áéúk "ïäkì 'äì eéäé Lã÷" !?"ïäkì eéäé Lã÷" áéúk éî¦§¦Ÿ¤¦§©Ÿ¥Ÿ¤¦§©©Ÿ¥§¦¥¤¨¨¤¦§¨©¦§¨

.íéNák elà :øîBà éåä ?ïäkì¯"ïäkì 'äì" !?"ïäkìå 'äì eéäé Lã÷" áéúk éî ?àáé÷ò éaøå ©Ÿ¥¡¥¥¥§¨¦§©¦£¦¨¦§¦Ÿ¤¦§©§©Ÿ¥©©Ÿ¥
íéãBî ìkä :ïðçBé éaø øîà .ïäkì Bðúðe íMä Bàð÷ :àðeä áø øîàc ,àðeä áøãk ,áéúk§¦¦§©¨§¨©©¨§¨©¥§¨©Ÿ¥¨©©¦¨¨©Ÿ¦
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

ïäì äéä àìå ,ïéaeøî íéìéàzepwl mincïúôéàahen ,mdikqp ± ¥¦§¦§Ÿ¨¨¨¤¥¨¨
yBúôéàå ãçà ìéà eàéáé,el die`xd dcna eikqp ±eáø÷é àìå ¨¦©¦¤¨§¥¨§Ÿ¦§§

.úBôéà àìa ílek¨§Ÿ¥

äðùî

dxezd(hi-fi bk `xwie)dhgdn mgl izy zereayd bga `iadl devn
ipye cg` xt miyak dray `ian mnre .l`xyi ux` ly dycgd
miyak ipye ,z`hg oaxwl mifir xiry ,dler zepaxwl mili`

.xeaiv inlyl
:mnr mi`ad zepaxwde mgld izy ly aekird ipica dpc epizpyn

å øtäipyå íéìéàäzrayíéNákä,dlerl mi`adøéòOäå`ad ©¨§¨¥¦§©§¨¦§©¨¦
,z`hglúà ïéákòî ïéàizyàìå ,íçläizyïákòî íçlä- ¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ©¤¤§©§¨

.jtidle ,mgld z` e`iai ,elld zepaxwd z` mdl oi` m` s`y
:sqep oicúà ákòî íçläipyíéNákä,minlyl mi`adïéàå ©¤¤§©¥¤©§¨¦§¥
íéNákäelld.àáé÷ò éaø éøác ,íçlä úà ïéákòî ©§¨¦§©§¦¤©¤¤¦§¥©¦£¦¨

éë àì ,ñpð ïa ïBòîL éaø øîà,oicd ok `l ±íéNákä àlà ¨©©¦¦§¤©¨Ÿ¦¤¨©§¨¦
minlyl mi`ad.íéNákä ákòî Bðéà íçläå ,íçlä úà ïéákòî§©§¦¤©¤¤§©¤¤¥§©¥©§¨¦

,eixack qpp oa gikeníéòaøà øaãna ìàøNé eéäLk eðéöî ïkL¤¥¨¦§¤¨¦§¨¥©¦§¨©§¨¦
íéNák eáø÷ ,äðLzereayd bga minlyl,íçì àìaoi`y meyn ¨¨¨§§¨¦§Ÿ¤¤

z`eazn `l` zereaya mgld izye gqta xnerd zgpn mi`ian
ok m`e ,ux`dïàk óàmgl mdl oi` m` ,ux`l eqpkpy ixg` ©¨

.íçì àìa íéNák eáø÷é¦§§§¨¦§Ÿ¤¤
ñpð ïa éøáãk äëìä ,ïBòîL éaø øîàz` miakrn miyakdy ¨©©¦¦§£¨¨§¦§¥¤©¨

,mgld,åéøáãk íòhä ïéà ìáàmeyn ,di`x ezii`x oi`yìkL £¨¥©©©¦§¨¨¤¨
íéãe÷tä Lneça øeîàä,mitqend zepaxw oebk ,xacna ynega ± ¨¨§©©§¦

íéðäk úøBúa øeîàä ìëå ,øaãna áø÷oebk ,`xwie ynega ± ¨¥©¦§¨§¨¨¨§©Ÿ£¦
,zereayd bga mgld izy mr mi`ad zepaxwd,øaãna áø÷ ïéà¥¨¥©¦§¨

.elàå elà eáø÷ õøàì eàaMî,xacna minlyd eaxw `ly oeike ¦¤¨¨¨¤¨§¥¨¥
e .makrn mgld oi`y di`x oi`øîBà éðà äî éðtîqpp oak dkldy ¦§¥¨£¦¥

yeáø÷édàìa íéNákdïîöò úà ïéøézî íéNákäL éðtî ,íçì ¦§§§¨¦§Ÿ¤¤¦§¥¤©§¨¦©¦¦¤©§¨
,mzhigyaàìåz` eaixwiàìa íçläd,íéNákiptnéî Bì ïéàL §Ÿ©¤¤§Ÿ§¨¦¤¥¦

epøézé,dlik`adlik`a mgld z` dxizn minlyd zaxwdy ©¦¤
.mipdkl

àøîâ

:dpynd ly `yixd xewn z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mgld izy zyxta(gi bk my),íçlä ìò ízáø÷äå','miUaM zraW §¦§©§¤©©¤¤¦§©§¨¦

rnyn 'mgNd lr' zeaiznmi`a miyakd zrayy,íçlä ìò äáBç ©©¤¤¨©©¤¤
j` ,miyakd `la `a mgld oi`e mgl `la mi`a mpi`y xnelk

weqta xn`py dnnmgNd lr mYaxwde''íéîéîz íéNák úòáL §¦§©§¤©©¤¤¦§©§¨¦§¦¦
'mgld lr miyak zray mzaxwde' xn`p `lemiyakdy rnyny

miyakd z` eaixwiy epcnl ,mgld mr `weec mi`aïéàL ét ìò óà©©¦¤¥
.íçì:`ziixad zl`eyïk íà,miyakd z` akrn mgld oi`yäî ¤¤¦¥©

øîBì ãeîìzzeaiza weqtd epcnln dn -.'íçlä ìò'daiyn ©§©©©¤¤
:`ziixada eáéiçúð àlL ,ãnìîd zray zaxwdíãB÷ íéNák §©¥¤Ÿ¦§©§©§¨¦¤

a eáéiçúpLd zaxwdíçl,xacna eidy onf lk -.ïBôøè éaø éøác ¤¦§©§©¤¤¦§¥©¦©§
ìBëé ,øîBà àáé÷ò éaøy xnel ziidïä ïäd zray mze` ±íéNák ©¦£¦¨¥¨¥¥§¨¦
zereayd bga miaxwdïàk íéøeîàä,mgld izy zyxtaïä ïä ¨£¦¨¥¥

d zrayíéãe÷tä Lneça íéøeîàä íéNák(fk gk xacna)meyn , §¨¦¨£¦§©©§¦
yi j` .zereayd bga miyak dray aixwdl xn`p mdipyay

oky ,miyak mze` mpi` i`cey ,zegclòébî äzàLk ,zøîàdnl ¨©§¨§¤©¨©¦©
aezkyíéìéàå íéøt ìöày d`ex dz` ,zereaya miaxwdïä ïðéà ¥¤¨¦§¥¦¥¨¥

,zepaxw mze` mpi` ±a ixdy,cg` li`e mixt ipy exn`p xacna
,mili` ipye cg` xt exn`p `xwiea eli`eàlà,md zepaxw ipin ipy ¤¨

eìlä,xacnaa mixen`dïîöò ììâa ïéàa,sqenleìläåmixen`d ©¨¨¦¦§©©§¨§©¨
,`xwieaììâa ïéàad izyLneça øeîàM äî àöîð ,íçì ¨¦¦§©¤¤¦§¨©¤¨§©

,íéãe÷tä,mitqend zepaxw,øaãna áø÷llba mi`a mpi`y iptn ©§¦¨©©¦§¨

,mgld,íéðäk úøBúa øeîàL äîeizy mr mi`ad zepaxwd ©¤¨§©Ÿ£¦
,mgld,øaãna áø÷ àìmcew elld zepaxwa eaiigzd `ly Ÿ¨©©¦§¨

.`ziixad zligza x`eank ,mgld izya eaiigzdy
dnn di`xd dn :`xnbd zl`ey .`aiwr iax ixaca dpc `xnbd
miyakd mby ,`xwieay mze` mpi` xacnaay mili`de mixtdy

,miyak mze` mpi`eäðéà åàì íéìéàå íéøt àîìãåmixtd `ny ± §¦§¨¨¦§¥¦¨¦§
,mili`e mixt mze` mpi` md mili`deeäðéð eäðéà íéNák àä± ¨§¨¦¦§¦§

:`xnbd daiyn .miyak mze` ok md miyakd la`epzLéà éðäcî¦§¨¥¦§©
,mipey zepaxw md mili`de mixtdy oeikn ±éðéøçàc énð éðä± ¨¥©¦§©£¦¥

.mixg` miyak i`ce md mb miyakd
:`xnbd zl`eyepzLéàc éànî íéìéàå íéøôemixtdy oipne ± ¨¦§¥¦¦©§¦§©

,md mipey zepaxw mili`deàðîçø øîà÷ éëä àîìcjk `ny ± ¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨
,dxezd devnéòa éàevx m` -øtcg`áøwéì íéìéà éðLe± ¦¨¦©§¥¥¦¦§©

e ,eaixwi,áøwéì ãçà ìéàå íéøô éðL éòa éàdyly eaixwi `le ¦¨¦§¥¨¦§©¦¤¨¦§©
.mili` dylye mixt

:`xnbd daiynïøãñ épzLéàcî`l miynegd ipyay oeikn ± ¦§¦§©¥¦§¨
xacnaae ,dligz miyakd exn`p `xwieay ,cg` xcqa exn`p

,seqa exn`peäðéð éðéøçà dpéî òîL.mixg` zepaxw mdy gken ± §©¦¨©£¦¥¦§
:dpyna epipy,íéNákä úà ákòî íçlämiakrn miyakd oi`e ©¤¤§©¥¤©§¨¦

oiakrn miyakdy ,xaeq qpp oa oerny iaxe .`aiwr iax ixac ,eze`
.makrn epi` mglde ,mgld z`

:`xnbd zxxan .qpp oae `aiwr iax ly mxewn z` zx`an `xnbd
.àáé÷ò éaøc àîòè éàîmgld izy zyxta xn`p :`xnbd zx`an ©©£¨§©¦£¦¨

(k bk `xwie)ipW lr 'd iptl dtEpY mixEMAd mgl lr mz` odMd sipde'§¥¦©Ÿ¥Ÿ¨©¤¤©¦¦§¨¦§¥©§¥
eppi` j` ,akrl 'Eidi' zaizn epcnl ,'odMl 'dl Eidi Wcw miUaM§¨¦Ÿ¤¦§©©Ÿ¥¦§
e` ,akrny weqta xkfpd mgld lr zcnln `id m` mircei
zx`an jkitl ,miakrny weqta mixkfpd miyakd lr zcnlny

`aiwr iax ,`xnbdøîbdey dxifb cnl ±'äðééäz'î 'eéäé' ¨©¦§¦¦§¤¨
xn`py ,dyxtd zligza daezkd(fi bk my)ipW miYW dtEpY mgl'¤¤§¨§©¦§¥

,'dpiidY zlq mipxUrïläl äî'dpiidY' zaiz dyxtd zligza ¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¤¨©§©¨¦§¤¨
d lr zpeeknïàk óà ,íçìd lr zpeekn 'Eidi' zaiz,íçìepcnl ¤¤©¨¦§¤¤

.akrn mgldy
:`xnbd zxxanñpð ïáezx`an .miakrn miyakdy cnel okidn ¤©¨
qpp oa :`xnbdøîbdey dxifb'eéäé' 'eéäé'weqtd on(gi bk my) ¨©¦§¦§

,''dl dlr Eidi 'ebe dpW ipA mninY miUaM zraW'ïläl äîiabl ¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§Ÿ¨©©§©¨
d lr zpeekn 'Eidi' zaiz dlerd iyakïàk óà ,íéNák'Eidi' zaiz ¦§§¨¦©¨¦§

d lr zpeekn,íéNák.miakrn miyakdy epcnl §¨¦
:`xnbd zl`eyóìéð énð ñpð ïáe'eidi' dey dxifb cnli `ed mb - ¤©¨©¦¥©

,'äðééäz'î,cnli jkeïläl äîd lr zpeekn 'dpiidz' zaiz,íçì ¦¦§¤¨©§©¨¤¤
ïàk óàd lr zpeekn 'eidi' zaiz,íçìdey dxifb cnl recne ©¨¤¤

y xaeq qpp oa :`xnbd daiyn .'eidi'nïéðc[cenll yi-]'eéäé' ¨¦¦§
'eéäi'î,zenec zeaiz ody'äðééäz'î 'eéäé' ïéðc ïéàå.zenec opi`y ¦¦§§¥¨¦¦§¦¦§¤¨

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîe ,zenec opi`y jka dn -àðúä ©¨§¨¦¨¨¨¨
éác[ly eyxcn ziaa -],ìàòîLé éaø,miza irbp zyxta xn`p §¥©¦¦§¨¥

cg` reay xg` `ay odka(hl ci `xwie),'ïäkä áLå'odka xn`pe §¨©Ÿ¥
ipy reay xg` `ad(cn ci my)äàéa eäæ äáéL eäæ ,'ïäkä àáe'- ¨©Ÿ¥¤¦¨¤¦¨

,'`aE' 'aWe' dey dxifb micnl jkl ,zg` ozernyn 'd`ia'e 'daiy'§¨¨
on epcnl .oey`xd reaya epick ,ipyd reaya odkd z`ia oicy
oeik ,zenec opi`y zeaizn dey dxifb cenll xyt`y ,`ziixad
'eidi' cnel `l qpp oa recn ,o`k s` ok m` ,ozernyna zeeyy

.zenec opi`y s` ,ozernyna zeeyy 'dpiidz'n
:`xnbd daiynéléî éðäzeaizn dey dxifb micnly ,df xac ± ¨¥¦¥

`l` epi` ,zenec opi`y s` ozernyna zeeyyéîãc àkéìc àëéä¥¨§¥¨§¨¥
déì,dpnn cenll dnec daiz oi`yk ±éîãc àkéàc àëéä ìáà ¥£¨¥¨§¦¨§¨¥
déì,dpnn cenll dnec daiz yiyk la` ±ïðéôìé déì éîãcî± ¥¦§¨¥¥¨§¦©

dpi`y dzernyna deyd daizdn `le ,micnl dnecd daizdn
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zegpn(ycew zay meil)

ïäì äéä àìå ,ïéaeøî íéìéàzepwl mincïúôéàahen ,mdikqp ± ¥¦§¦§Ÿ¨¨¨¤¥¨¨
yBúôéàå ãçà ìéà eàéáé,el die`xd dcna eikqp ±eáø÷é àìå ¨¦©¦¤¨§¥¨§Ÿ¦§§

.úBôéà àìa ílek¨§Ÿ¥

äðùî

dxezd(hi-fi bk `xwie)dhgdn mgl izy zereayd bga `iadl devn
ipye cg` xt miyak dray `ian mnre .l`xyi ux` ly dycgd
miyak ipye ,z`hg oaxwl mifir xiry ,dler zepaxwl mili`

.xeaiv inlyl
:mnr mi`ad zepaxwde mgld izy ly aekird ipica dpc epizpyn

å øtäipyå íéìéàäzrayíéNákä,dlerl mi`adøéòOäå`ad ©¨§¨¥¦§©§¨¦§©¨¦
,z`hglúà ïéákòî ïéàizyàìå ,íçläizyïákòî íçlä- ¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ©¤¤§©§¨

.jtidle ,mgld z` e`iai ,elld zepaxwd z` mdl oi` m` s`y
:sqep oicúà ákòî íçläipyíéNákä,minlyl mi`adïéàå ©¤¤§©¥¤©§¨¦§¥
íéNákäelld.àáé÷ò éaø éøác ,íçlä úà ïéákòî ©§¨¦§©§¦¤©¤¤¦§¥©¦£¦¨

éë àì ,ñpð ïa ïBòîL éaø øîà,oicd ok `l ±íéNákä àlà ¨©©¦¦§¤©¨Ÿ¦¤¨©§¨¦
minlyl mi`ad.íéNákä ákòî Bðéà íçläå ,íçlä úà ïéákòî§©§¦¤©¤¤§©¤¤¥§©¥©§¨¦

,eixack qpp oa gikeníéòaøà øaãna ìàøNé eéäLk eðéöî ïkL¤¥¨¦§¤¨¦§¨¥©¦§¨©§¨¦
íéNák eáø÷ ,äðLzereayd bga minlyl,íçì àìaoi`y meyn ¨¨¨§§¨¦§Ÿ¤¤

z`eazn `l` zereaya mgld izye gqta xnerd zgpn mi`ian
ok m`e ,ux`dïàk óàmgl mdl oi` m` ,ux`l eqpkpy ixg` ©¨

.íçì àìa íéNák eáø÷é¦§§§¨¦§Ÿ¤¤
ñpð ïa éøáãk äëìä ,ïBòîL éaø øîàz` miakrn miyakdy ¨©©¦¦§£¨¨§¦§¥¤©¨

,mgld,åéøáãk íòhä ïéà ìáàmeyn ,di`x ezii`x oi`yìkL £¨¥©©©¦§¨¨¤¨
íéãe÷tä Lneça øeîàä,mitqend zepaxw oebk ,xacna ynega ± ¨¨§©©§¦

íéðäk úøBúa øeîàä ìëå ,øaãna áø÷oebk ,`xwie ynega ± ¨¥©¦§¨§¨¨¨§©Ÿ£¦
,zereayd bga mgld izy mr mi`ad zepaxwd,øaãna áø÷ ïéà¥¨¥©¦§¨

.elàå elà eáø÷ õøàì eàaMî,xacna minlyd eaxw `ly oeike ¦¤¨¨¨¤¨§¥¨¥
e .makrn mgld oi`y di`x oi`øîBà éðà äî éðtîqpp oak dkldy ¦§¥¨£¦¥

yeáø÷édàìa íéNákdïîöò úà ïéøézî íéNákäL éðtî ,íçì ¦§§§¨¦§Ÿ¤¤¦§¥¤©§¨¦©¦¦¤©§¨
,mzhigyaàìåz` eaixwiàìa íçläd,íéNákiptnéî Bì ïéàL §Ÿ©¤¤§Ÿ§¨¦¤¥¦

epøézé,dlik`adlik`a mgld z` dxizn minlyd zaxwdy ©¦¤
.mipdkl

àøîâ

:dpynd ly `yixd xewn z` zx`an `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mgld izy zyxta(gi bk my),íçlä ìò ízáø÷äå','miUaM zraW §¦§©§¤©©¤¤¦§©§¨¦

rnyn 'mgNd lr' zeaiznmi`a miyakd zrayy,íçlä ìò äáBç ©©¤¤¨©©¤¤
j` ,miyakd `la `a mgld oi`e mgl `la mi`a mpi`y xnelk

weqta xn`py dnnmgNd lr mYaxwde''íéîéîz íéNák úòáL §¦§©§¤©©¤¤¦§©§¨¦§¦¦
'mgld lr miyak zray mzaxwde' xn`p `lemiyakdy rnyny

miyakd z` eaixwiy epcnl ,mgld mr `weec mi`aïéàL ét ìò óà©©¦¤¥
.íçì:`ziixad zl`eyïk íà,miyakd z` akrn mgld oi`yäî ¤¤¦¥©

øîBì ãeîìzzeaiza weqtd epcnln dn -.'íçlä ìò'daiyn ©§©©©¤¤
:`ziixada eáéiçúð àlL ,ãnìîd zray zaxwdíãB÷ íéNák §©¥¤Ÿ¦§©§©§¨¦¤

a eáéiçúpLd zaxwdíçl,xacna eidy onf lk -.ïBôøè éaø éøác ¤¦§©§©¤¤¦§¥©¦©§
ìBëé ,øîBà àáé÷ò éaøy xnel ziidïä ïäd zray mze` ±íéNák ©¦£¦¨¥¨¥¥§¨¦
zereayd bga miaxwdïàk íéøeîàä,mgld izy zyxtaïä ïä ¨£¦¨¥¥

d zrayíéãe÷tä Lneça íéøeîàä íéNák(fk gk xacna)meyn , §¨¦¨£¦§©©§¦
yi j` .zereayd bga miyak dray aixwdl xn`p mdipyay

oky ,miyak mze` mpi` i`cey ,zegclòébî äzàLk ,zøîàdnl ¨©§¨§¤©¨©¦©
aezkyíéìéàå íéøt ìöày d`ex dz` ,zereaya miaxwdïä ïðéà ¥¤¨¦§¥¦¥¨¥

,zepaxw mze` mpi` ±a ixdy,cg` li`e mixt ipy exn`p xacna
,mili` ipye cg` xt exn`p `xwiea eli`eàlà,md zepaxw ipin ipy ¤¨

eìlä,xacnaa mixen`dïîöò ììâa ïéàa,sqenleìläåmixen`d ©¨¨¦¦§©©§¨§©¨
,`xwieaììâa ïéàad izyLneça øeîàM äî àöîð ,íçì ¨¦¦§©¤¤¦§¨©¤¨§©

,íéãe÷tä,mitqend zepaxw,øaãna áø÷llba mi`a mpi`y iptn ©§¦¨©©¦§¨

,mgld,íéðäk úøBúa øeîàL äîeizy mr mi`ad zepaxwd ©¤¨§©Ÿ£¦
,mgld,øaãna áø÷ àìmcew elld zepaxwa eaiigzd `ly Ÿ¨©©¦§¨

.`ziixad zligza x`eank ,mgld izya eaiigzdy
dnn di`xd dn :`xnbd zl`ey .`aiwr iax ixaca dpc `xnbd
miyakd mby ,`xwieay mze` mpi` xacnaay mili`de mixtdy

,miyak mze` mpi`eäðéà åàì íéìéàå íéøt àîìãåmixtd `ny ± §¦§¨¨¦§¥¦¨¦§
,mili`e mixt mze` mpi` md mili`deeäðéð eäðéà íéNák àä± ¨§¨¦¦§¦§

:`xnbd daiyn .miyak mze` ok md miyakd la`epzLéà éðäcî¦§¨¥¦§©
,mipey zepaxw md mili`de mixtdy oeikn ±éðéøçàc énð éðä± ¨¥©¦§©£¦¥

.mixg` miyak i`ce md mb miyakd
:`xnbd zl`eyepzLéàc éànî íéìéàå íéøôemixtdy oipne ± ¨¦§¥¦¦©§¦§©

,md mipey zepaxw mili`deàðîçø øîà÷ éëä àîìcjk `ny ± ¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨
,dxezd devnéòa éàevx m` -øtcg`áøwéì íéìéà éðLe± ¦¨¦©§¥¥¦¦§©

e ,eaixwi,áøwéì ãçà ìéàå íéøô éðL éòa éàdyly eaixwi `le ¦¨¦§¥¨¦§©¦¤¨¦§©
.mili` dylye mixt

:`xnbd daiynïøãñ épzLéàcî`l miynegd ipyay oeikn ± ¦§¦§©¥¦§¨
xacnaae ,dligz miyakd exn`p `xwieay ,cg` xcqa exn`p

,seqa exn`peäðéð éðéøçà dpéî òîL.mixg` zepaxw mdy gken ± §©¦¨©£¦¥¦§
:dpyna epipy,íéNákä úà ákòî íçlämiakrn miyakd oi`e ©¤¤§©¥¤©§¨¦

oiakrn miyakdy ,xaeq qpp oa oerny iaxe .`aiwr iax ixac ,eze`
.makrn epi` mglde ,mgld z`

:`xnbd zxxan .qpp oae `aiwr iax ly mxewn z` zx`an `xnbd
.àáé÷ò éaøc àîòè éàîmgld izy zyxta xn`p :`xnbd zx`an ©©£¨§©¦£¦¨

(k bk `xwie)ipW lr 'd iptl dtEpY mixEMAd mgl lr mz` odMd sipde'§¥¦©Ÿ¥Ÿ¨©¤¤©¦¦§¨¦§¥©§¥
eppi` j` ,akrl 'Eidi' zaizn epcnl ,'odMl 'dl Eidi Wcw miUaM§¨¦Ÿ¤¦§©©Ÿ¥¦§
e` ,akrny weqta xkfpd mgld lr zcnln `id m` mircei
zx`an jkitl ,miakrny weqta mixkfpd miyakd lr zcnlny

`aiwr iax ,`xnbdøîbdey dxifb cnl ±'äðééäz'î 'eéäé' ¨©¦§¦¦§¤¨
xn`py ,dyxtd zligza daezkd(fi bk my)ipW miYW dtEpY mgl'¤¤§¨§©¦§¥

,'dpiidY zlq mipxUrïläl äî'dpiidY' zaiz dyxtd zligza ¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¤¨©§©¨¦§¤¨
d lr zpeeknïàk óà ,íçìd lr zpeekn 'Eidi' zaiz,íçìepcnl ¤¤©¨¦§¤¤

.akrn mgldy
:`xnbd zxxanñpð ïáezx`an .miakrn miyakdy cnel okidn ¤©¨
qpp oa :`xnbdøîbdey dxifb'eéäé' 'eéäé'weqtd on(gi bk my) ¨©¦§¦§

,''dl dlr Eidi 'ebe dpW ipA mninY miUaM zraW'ïläl äîiabl ¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§Ÿ¨©©§©¨
d lr zpeekn 'Eidi' zaiz dlerd iyakïàk óà ,íéNák'Eidi' zaiz ¦§§¨¦©¨¦§

d lr zpeekn,íéNák.miakrn miyakdy epcnl §¨¦
:`xnbd zl`eyóìéð énð ñpð ïáe'eidi' dey dxifb cnli `ed mb - ¤©¨©¦¥©

,'äðééäz'î,cnli jkeïläl äîd lr zpeekn 'dpiidz' zaiz,íçì ¦¦§¤¨©§©¨¤¤
ïàk óàd lr zpeekn 'eidi' zaiz,íçìdey dxifb cnl recne ©¨¤¤

y xaeq qpp oa :`xnbd daiyn .'eidi'nïéðc[cenll yi-]'eéäé' ¨¦¦§
'eéäi'î,zenec zeaiz ody'äðééäz'î 'eéäé' ïéðc ïéàå.zenec opi`y ¦¦§§¥¨¦¦§¦¦§¤¨

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîe ,zenec opi`y jka dn -àðúä ©¨§¨¦¨¨¨¨
éác[ly eyxcn ziaa -],ìàòîLé éaø,miza irbp zyxta xn`p §¥©¦¦§¨¥

cg` reay xg` `ay odka(hl ci `xwie),'ïäkä áLå'odka xn`pe §¨©Ÿ¥
ipy reay xg` `ad(cn ci my)äàéa eäæ äáéL eäæ ,'ïäkä àáe'- ¨©Ÿ¥¤¦¨¤¦¨

,'`aE' 'aWe' dey dxifb micnl jkl ,zg` ozernyn 'd`ia'e 'daiy'§¨¨
on epcnl .oey`xd reaya epick ,ipyd reaya odkd z`ia oicy
oeik ,zenec opi`y zeaizn dey dxifb cenll xyt`y ,`ziixad
'eidi' cnel `l qpp oa recn ,o`k s` ok m` ,ozernyna zeeyy

.zenec opi`y s` ,ozernyna zeeyy 'dpiidz'n
:`xnbd daiynéléî éðäzeaizn dey dxifb micnly ,df xac ± ¨¥¦¥

`l` epi` ,zenec opi`y s` ozernyna zeeyyéîãc àkéìc àëéä¥¨§¥¨§¨¥
déì,dpnn cenll dnec daiz oi`yk ±éîãc àkéàc àëéä ìáà ¥£¨¥¨§¦¨§¨¥
déì,dpnn cenll dnec daiz yiyk la` ±ïðéôìé déì éîãcî± ¥¦§¨¥¥¨§¦©

dpi`y dzernyna deyd daizdn `le ,micnl dnecd daizdn
.dnec
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c"agקסח 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

„ÌBÈ „BÚaÓ Ïlt˙Ó ˙aL ·¯Ú·e ÏBÁ‰ ˙BÓÈ Ïk dpÓÊa ˙È·¯Ú Ïlt˙n‰)[hi˙‡È¯˜ Ìb ‡¯wL Èt ÏÚ Û‡) ( ©¦§©¥©§¦¦§©¨¨§©§¤¤©¨¦§©¥¦§©©¦¤¨¨©§¦©

eaÎiL) (˜Ác‰ ˙ÚL ‡e‰ Ôk Ì‡ ‡l‡) ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆÏ CeÓÒ ‰ÚL ÈˆÁk ÏBÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ (ÚÓL§©¨§©§¦¤¡©£¦¨¨¨§¥©¨¦¤¨¦¥©£©§©¤§©

‰"Ï¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓk (‰ÏÈl‰ „Ú ˙B¯p‰52„BÚaÓ ‡¯wL ÚÓL ˙‡È¯˜a ÏÏk B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰ È¯‰L) ©¥©©©§¨§¤¦§¨¥§¦¨¤£¥Ÿ¨¨§¥¨§¨¦§¦©§©¤¨¨¦§

ÌBÈ53:(
ד סעיף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק
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íåé ãåòáî ììôúî [èéמבעוד שמתפללין ההמון לאפוקי -
אלא שמע, בלילה וקורין חוזרין ואין השבוע, כל יום

- מטתם שעל שמע בקריאת לצאת להתכוין לעולם רגילין
הכוכבים לצאת סמוך לאכול .51ויכולים

zetqede mipeiv

א.51) ס"ק אחרון קונטרס
אסור52) ס"ב: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

(שמא ערבית של ק"ש לזמן סמוך שעה חצי לאכול להתחיל
לקרות וישכח בשינה עי"ז ישתקע ופעמים בסעודתו ימשך

).Ó˘�"·שמע.

כלילה53) חשוב אינו המנחה שמפלג כהאומרים שהעיקר
שאר לענין לא אבל בלבד תפילה לענין אלא יהודה לרבי אפילו
יהודה ר' על לסמוך העולם שמנהג (אף בלילה שמצותם דברים

יב). סו"ס תפט (סי' שמע) קריאת לענין

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

עצמן· ולקבוע להתחבר שדעתם ראשונה בברכה זה וכל
כגוף להחשב מצרפתם זו קביעותם הרי יחד ולשתות לאכול

כיון האחרונה בברכה אבל לכולם אחת וברכה אכלואחד שכבר
כגוף להחשב זה עם זה מצטרפים אינן מזה זה מתפרדים והם
אמרו ולא גופו הנאת על בעצמו אחד כל לברך וצריך אחד
ולא המזון ברכת עליה שמברכים בפת אלא לכולם אחד שיברך
לומר המזון כברכת חשובות שאינן אחרונות ברכות בשאר

בתחילה. נברך עליהם

והם השומעים להוציא ונתכוין אחד שבירך בדיעבד מקום ומכל
קביעות באכילתם קבועים היו אם יצאו חובתם ידי לצאת נתכונו

ראשונה. לברכה לצרפם המועלת

חבירו בברכת לכתחילה יוצא בעצמו לברך יודע אינו אחד ואם
עמו. שקבע

כן לעשות יש אחרונה בברכה מאוד מזלזלים שההמון ועכשיו
אע"פ השומעים כל להוציא רם בקול אחד שיברך לכתחלה

בעצמן: לברך שיודעים

לברך‚ יכול אינו הנהנין שברכת קס"ז בסי' נתבאר כבר
זו בברכה חייב הוא גם א"כ אלא חובתו ידי חבירו להוציא
מטעם אחרונה ברכה אפילו או ראשונה ברכה שהיא בין
בברכה נתחייב שלא מי אם בדיעבד ואפילו קצ"ז בסי' שנתבאר
וגם בשמיעתם לצאת שנתכוונו אע"פ השומעים להוציא בירך זו
שברכתו כיון מקום מכל כעונה שהשומע שאף יצאו לא אמן ענו

הגונה: ברכה שמעו לא הרי לבטלה היתה

אמן„ ענה אפילו הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא אדם אין
ידי בה לצאת ונתכוין סופה ועד מתחילתה שמעה א"כ אלא

להוציאו. נתכוין והמברך חובתו

אמן. ענה לא אפילו בדיעבד חובתו ידי יוצא ואז

שלא אע"פ כוונה א"צ דבריהם של שמצות האומרים (ולדברי
בין יצא בה לצאת נתכוין לא הוא וגם להוציאו המברך נתכוין
בידו פרי שנטל מי כגון ראשונה בברכה בין אחרונה בברכה
זו ברכה שמע לברך שהספיק וקודם לעשותו מצוה או לאכלו
לדבריהם לחוש ויש לברך צריך אין לעצמו המברך אחר מפי

לבטלה): ברכה בספק ליכנס שלא וליזהר

בישיבה‰ יחד קבועים והשומעים המברך שיהיו הצריכו לא
אבל עצמו בפני נהנה אחד שכל ושתיה אכילה בהנאת אלא
את אחד פוטר ממנו העולה מהריח ביחד נהנים שכולם במוגמר
זה אלא אחד במקום קבועים אינן ואפילו בעמידה אפילו חבירו

שבת. במוצאי האור ברכת וכן בכה וזה בכה

הנאה היא כי ממש הנהנין כברכת אינה האור שברכת (ועוד
פוטרכעי שבת שבמוצאי הריח בברכת גם זה ומטעם חובה ן

אחר זה מריחים אפילו ישיבה בקביעות שלא חבירו את אחד
הבדלה): בשעת שלא ואפילו זה

Âמפני הנהנין בברכת חבירו את פוטר שאחד מקום כל
יברך שאחד מצוה ביחד שנהנים מפני או יחד קביעותם

מלך. הדרת עם ברב שנאמר לעצמו אחד כל ולא לכולם

אף עצמו בפני מצוה עושה אחד כל אם המצות בברכת אבל
לובש או בציצית מתעטף אחד שכל כגון אחת מצוה שכולן
ברב לקיים כדי לכולם מברך אחד רצו אם בידם הרשות תפילין

לעצמו מברך אחד כל רצו ואם מלך הדרת עם

הצריכות בברכות אדם ירבה לעולם כי בברכות להרבות (כדי
נעשה שהוא עיקר הוא המברך מקום מכל כעונה שהשומע ואף
הברכה מצות מקיימים וכולם חובתן ידי להוציאם לכולם שליח
המברך מפי היוצא אחת ברכה מברכים כולם וכאלו ידו על
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מצות בעצמו ואחד אחד כל שיקיים יותר וראוי כפיהם שפיו
זו בברכה חייב אחד שכל שכיון שליח ע"י משיקיימנה הברכה
לחזרת כלל דומות ואינם הצריכות ברכות ריבוי זה הרי לעצמו

קצ"ב. בסימן שנתבאר הזימון ולברכת הש"ץ

נחשבים שהם יחד קבועים כשכולן הנהנין בברכות משא"כ
קס"ז בסימן כמ"ש אחת בברכה להם די ולכן נהנה אחד כגוף
כיון כלל הצריכות ברכות אינן לעצמו אחד כל יברכו אם כן אם
אלא יחד קביעתם ע"י אחד גוף כהנאת נחשבת כולם שהנאת
אחת לברכה להצטרף שלא דעת על היתה קביעותם תחילת א"כ
קצ"ג) בסימן שכתוב כמו יחד כלל נקבעו לא כאלו נעשה שאז
כך כל מעלה ואין אחד כגוף נעשו סתם עצמן כשקבעו אבל
כיון צריכה שאינה ברכה איסור בזה שאין ואף הברכות בריבוי
מכל כעונים הם ששומעים עכשיו וגם זו בברכה חייב אחד שכל
לקיים אחד שיברך צריך הברכות בריבוי מעלה שאין כיון מקום

וכו'. עם ברב

שלא ע"פ אף לכולם אחת בברכה די ביחד נהנים כשכולם וכן
הברכות. ברבוי כך כל מעלה ואין יחד נקבעו

כגון ביחד המצוה מקיימים כשכולם המצות בברכות וה"ה
בין לכולם מברך שאחד מצוה מגילה או שופר קול שמיעת
בסוכה יושבים אם וכן השומעים מן אחד בין הקורא או התוקע

אחת.

בפ המצוה אחד כל לקיים רצו אם לעצמןאבל ולברך עצמו ני
שם אין אם לעצמו המגילה אחד כל שיקרא כגון בידם הרשות
לכולם אחד שיקרא טוב מקום ומכל לעצמו שיתקע או עשרה
לחייב שאין בדבר חיוב שאין אע"פ מלך הדרת עם ברב לקיים
לקיימה כשיכול שליח ע"י עליו המוטלת המצוה שיקיים אדם

בהן: כיוצא וכל והבדלה בקידוש וכן בעצמו

Êכולם בין אם אבל שלימה מצוה מקיים אחד כשכל זה וכל
ואין ענין בכל לכולם מברך אחד שלימה אחת מצוה נעשית
הבית בעל של ביתו בני כגון לעצמו אחד כל לברך רשאים
יצא ולא המצוה נשלמה שלא הבית בחדר החמץ את שבודקין

חדריו מכל שיבערנו עד חמץ ביעור חובת ידי

שכולן אחד לאדם שלימה אחת מצוה שעושים רבים (ואפילו
קובעים או מעיסותיו חלה שמפרישין כגון חובה עליו מוטלות
לחלק רשאים אין אחת בשעה בניו את מלין או בפתחיו מזוזות
שלא שכיון לכולם אחד שיברך כדי ביחד לעשות צריכין אלא
המצוה נגמר לא הרי כולם שיעשה עד זו מצוה חובת ידי יצא
ברכה לגרום ואסור אחת בברכה די ולכן כולם שיעשה עד

צריכה). שאינה

לחלק רשאים אדם בני ב' של תינוקות ב' מלין אם (אבל
כן לעשות ונכון לעצמו אחד כל ולברך זה אחר בזה ולמולם

ביו"ד): שנתבאר מטעם

בֿז סעיפים אחרים מוציא אם שיצא מי ריג סימן א חלק

ברכות‡ וכל ברכה אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל
לאו ואם בפתיחתן מלכות גם לומר צריך בברוך הפותחות
על הודאה שאינה י"ח תפילת של ראשונה מברכה חוץ יצא לא
שיסדר כדי אדם של צרכיו תביעת על אלא מצוה או הנאה
וכן מלכות בה תיקנו לא לפיכך יתפלל ואח"כ מקום של שבחיו
מעין היא ופתיחתה הואיל שבת שבליל שבע מעין בברכות

י"ח: תפילה של ראשונה ברכה

א סעיף ומלכות שם שיהיה צריך ברכה בכל ריד סימן א חלק
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הפרק: בחוץתוכן "חכמות בכתוב הפנימי הפירוש

תרונה"

וקיימא דמיקדשא שבת קדושת ענין שנתבאר [לאחר

בנ בעבודת תלוי' ענין"ובלתי עוד שיש לבאר ימשיך - י

את זכור נאמר זה שעל ישראל, בבני תלוי שהוא בשבת,

שבנ לקדשו, השבת בשבת."יום קדושה תוספת פועלים י

ומבאר:] שהולך וזהו

åøîàå ,úåùòì íéäìà àøá øùà áéúë äðä êà
.ï÷úì úåùòì ì"æø

שבת בו כי אותו "ויקדש השבת, לענין בהמשך
רז"ל ופירשו לעשות", אלקים ברא "אשר נאמר גו'",
מושלם, בלתי באופן נברא שהעולם לתקן", - "לעשות
ושלימותו. תיקונו לידי העולם בא האדם ידי על ורק

בזה: הענין ועומק

המשכת ישנה העולמות בריאת ידי שעל אף

נברא כל שבתוך האלקית החיות היינו בעולם, אלקות
נשלם לא עוד העולם "בבריאת מקום, מכל ונברא,
תכלית כי תיקון, צריכים עולמות כי העליונה, הכוונה
דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה הוא הכוונה

בתחתונים".

בריאת בשביל ית' מאתו הנמשכת החיות כלומר:
והכוונה בלבד", חיצוניות "בחינת רק היא העולמות
(שזהו ית' ועצמותו מהותו גילוי שיהי' היא העליונה
עבודת ידי על רק נפעל וזה בתחתונים"), "דירה ענין

לתקן". - "לעשות העולם, ותיקון בבירור האדם,

ביום רק שלימותו לידי בא זה שתיקון [ומשמע,
לעשות" אלקים ברא "אשר נאמר שלכן השבת,

השבת]. בפרשת

úà úåùòì úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå áéúëå
úáùä úà íéùåò ìàøùéù òîùî äæîã ,úáùä
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מצות בעצמו ואחד אחד כל שיקיים יותר וראוי כפיהם שפיו
זו בברכה חייב אחד שכל שכיון שליח ע"י משיקיימנה הברכה
לחזרת כלל דומות ואינם הצריכות ברכות ריבוי זה הרי לעצמו

קצ"ב. בסימן שנתבאר הזימון ולברכת הש"ץ

נחשבים שהם יחד קבועים כשכולן הנהנין בברכות משא"כ
קס"ז בסימן כמ"ש אחת בברכה להם די ולכן נהנה אחד כגוף
כיון כלל הצריכות ברכות אינן לעצמו אחד כל יברכו אם כן אם
אלא יחד קביעתם ע"י אחד גוף כהנאת נחשבת כולם שהנאת
אחת לברכה להצטרף שלא דעת על היתה קביעותם תחילת א"כ
קצ"ג) בסימן שכתוב כמו יחד כלל נקבעו לא כאלו נעשה שאז
כך כל מעלה ואין אחד כגוף נעשו סתם עצמן כשקבעו אבל
כיון צריכה שאינה ברכה איסור בזה שאין ואף הברכות בריבוי
מכל כעונים הם ששומעים עכשיו וגם זו בברכה חייב אחד שכל
לקיים אחד שיברך צריך הברכות בריבוי מעלה שאין כיון מקום

וכו'. עם ברב

שלא ע"פ אף לכולם אחת בברכה די ביחד נהנים כשכולם וכן
הברכות. ברבוי כך כל מעלה ואין יחד נקבעו

כגון ביחד המצוה מקיימים כשכולם המצות בברכות וה"ה
בין לכולם מברך שאחד מצוה מגילה או שופר קול שמיעת
בסוכה יושבים אם וכן השומעים מן אחד בין הקורא או התוקע

אחת.

בפ המצוה אחד כל לקיים רצו אם לעצמןאבל ולברך עצמו ני
שם אין אם לעצמו המגילה אחד כל שיקרא כגון בידם הרשות
לכולם אחד שיקרא טוב מקום ומכל לעצמו שיתקע או עשרה
לחייב שאין בדבר חיוב שאין אע"פ מלך הדרת עם ברב לקיים
לקיימה כשיכול שליח ע"י עליו המוטלת המצוה שיקיים אדם

בהן: כיוצא וכל והבדלה בקידוש וכן בעצמו

Êכולם בין אם אבל שלימה מצוה מקיים אחד כשכל זה וכל
ואין ענין בכל לכולם מברך אחד שלימה אחת מצוה נעשית
הבית בעל של ביתו בני כגון לעצמו אחד כל לברך רשאים
יצא ולא המצוה נשלמה שלא הבית בחדר החמץ את שבודקין

חדריו מכל שיבערנו עד חמץ ביעור חובת ידי

שכולן אחד לאדם שלימה אחת מצוה שעושים רבים (ואפילו
קובעים או מעיסותיו חלה שמפרישין כגון חובה עליו מוטלות
לחלק רשאים אין אחת בשעה בניו את מלין או בפתחיו מזוזות
שלא שכיון לכולם אחד שיברך כדי ביחד לעשות צריכין אלא
המצוה נגמר לא הרי כולם שיעשה עד זו מצוה חובת ידי יצא
ברכה לגרום ואסור אחת בברכה די ולכן כולם שיעשה עד

צריכה). שאינה

לחלק רשאים אדם בני ב' של תינוקות ב' מלין אם (אבל
כן לעשות ונכון לעצמו אחד כל ולברך זה אחר בזה ולמולם

ביו"ד): שנתבאר מטעם

בֿז סעיפים אחרים מוציא אם שיצא מי ריג סימן א חלק

ברכות‡ וכל ברכה אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל
לאו ואם בפתיחתן מלכות גם לומר צריך בברוך הפותחות
על הודאה שאינה י"ח תפילת של ראשונה מברכה חוץ יצא לא
שיסדר כדי אדם של צרכיו תביעת על אלא מצוה או הנאה
וכן מלכות בה תיקנו לא לפיכך יתפלל ואח"כ מקום של שבחיו
מעין היא ופתיחתה הואיל שבת שבליל שבע מעין בברכות

י"ח: תפילה של ראשונה ברכה

א סעיף ומלכות שם שיהיה צריך ברכה בכל ריד סימן א חלק
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הפרק: בחוץתוכן "חכמות בכתוב הפנימי הפירוש

תרונה"

וקיימא דמיקדשא שבת קדושת ענין שנתבאר [לאחר

בנ בעבודת תלוי' ענין"ובלתי עוד שיש לבאר ימשיך - י

את זכור נאמר זה שעל ישראל, בבני תלוי שהוא בשבת,

שבנ לקדשו, השבת בשבת."יום קדושה תוספת פועלים י

ומבאר:] שהולך וזהו

åøîàå ,úåùòì íéäìà àøá øùà áéúë äðä êà
.ï÷úì úåùòì ì"æø

שבת בו כי אותו "ויקדש השבת, לענין בהמשך
רז"ל ופירשו לעשות", אלקים ברא "אשר נאמר גו'",
מושלם, בלתי באופן נברא שהעולם לתקן", - "לעשות
ושלימותו. תיקונו לידי העולם בא האדם ידי על ורק

בזה: הענין ועומק

המשכת ישנה העולמות בריאת ידי שעל אף

נברא כל שבתוך האלקית החיות היינו בעולם, אלקות
נשלם לא עוד העולם "בבריאת מקום, מכל ונברא,
תכלית כי תיקון, צריכים עולמות כי העליונה, הכוונה
דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה הוא הכוונה

בתחתונים".

בריאת בשביל ית' מאתו הנמשכת החיות כלומר:
והכוונה בלבד", חיצוניות "בחינת רק היא העולמות
(שזהו ית' ועצמותו מהותו גילוי שיהי' היא העליונה
עבודת ידי על רק נפעל וזה בתחתונים"), "דירה ענין

לתקן". - "לעשות העולם, ותיקון בבירור האדם,

ביום רק שלימותו לידי בא זה שתיקון [ומשמע,
לעשות" אלקים ברא "אשר נאמר שלכן השבת,

השבת]. בפרשת

úà úåùòì úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå áéúëå
úáùä úà íéùåò ìàøùéù òîùî äæîã ,úáùä
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ùåøéô åðééäã ,ìåçã ïéîåé 'åá úåöîä äùòî éãé ìò
.äáåùú éãé ìò åà ,ï÷úì úåùòì

" גם נאמר זה תיקון השבתושמרועל את בנ"י
השבת,לעשות את עושים שבנ"י דמשמע השבת", את

כרחך ועל וקיימא, מיקדשא דשבת אמרו הלא ולכאו'
בנ"י. עבודת ידי על הנפעל בשבת ענין שיש צ"ל,

"לעשות" היא בכלל האדם ששליחות כשם כי
עצמיות בעולם נמשכת שעי"ז הבריאה, את ולתקן
האלקית החיות מבחינת (שלמעלה האלקות
כך - כנ"ל חיצונית) בחינה אלא שאינה שבנבראים,

השבת. לענין גם הוא

עליית מצד עצמה, מצד המאירה שבת דקדושת
"בחינ רק ג"כ היא ומקורה, לשרשה תהחיות

גם שהרי בשבילשורשחיצוניות", החיות המשכת
גם ולכן "חיצוניות", מבחינת הוא העולמות התהוות

בלבד". חיצוניות בבחינת "העליי'

השבת, את ו"מתקן" עושה עבודתו ידי על והאדם
קדושה. תוספת בה שממשיך

" נאמר זה השבתושמרוועל את ישראל בני
"ושמרו"לעשות הפנימי, הפירוש דלפי - השבת" את

בשבת מלאכה מעשיית השמירה על רק (לא קאי
השבת שמירת על גם אלא) השבת,קודםעצמה,

לשבת".מחול"שישמור

" דבנ"י זה חידוש -לעשותכלומר: השבת" את
עבודתם ידי על הוא שבת, בקדושת ולהוסיף לתקן

החול ימי ידיבששת על (או מעשיות מצוות בקיום ,

התשובה). עבודת

החול ימות של המצות מעשי כיצד זה, ענין [להבנת

ה עניןעושים"הם מעלת ביאור יקדים - השבת את "

המצוות:] מעשה

øäåæá ùøéôå ,äðåøú õåçá úåîëç áéúë äðäã
.äàúú äîëçå äàìò äîëç ,éøú úåîëç

לשון "חכמות" תרונה", בחוץ "חכמות כתיב
חכמה בחכמה, בחינות שתי שיש בזהר ומפרש רבים,

תתאה. וחכמה עילאה

àìå íéëç úðéçá àåä äàìéò äîëç ,ùåøéô
.àòéãé äîëçá

בחכמה ולא חכים הוא "אנת בתיקונים איתא
הידועה בחכמה לא אבל חכם, הוא (אתה ידיעה"

לגמרי למעלה היא ית' דחכמתו לנבראים), ומושגת
"חכמה בחינת וזוהי הנבראים, חכמת ".עילאהמגדר

äîëç úåìáåð ì"æø øîàîë àåä äàúú äîëçå
.äøåú äìòîìù

היא אולם ית', חכמתו (שהיא שהתורה אמרו רז"ל
שיריים) (כמו "נובלות" רק היא לנבראים) מושגת
התורה תתאה", ה"חכמה וזוהי שלמעלה. מחכמה
מחכמה "נובלות" אלא שאינה ישראל, לבני שניתנה

עילאה.

òôùå øåà úðéçá àåä úåìáåðä úðéçá ,ùåøéô
úðéçáîøøáì éãë äèîì êùîðä äîëçä øåà
.íéøåøéá

חכמה של והשפע האור הוא הנובלות בחינת
גשמיים, בדברים הזה לעולם למטה שנמשך עילאה
חכמה תתאה, חכמה נק' ולכן בירורים. לברר כדי

למטה. שירדה

שתי הן תתאה וחכמה עילאה חכמה כלומר:
גופא. בתורה דרגות

חכמה [היינו נפקת מחכמה ],עילאהדאורייתא

האצילות, בעולם למעלה, שהיא כפי התורה שזוהי
מצות בטעמי הפנימי' ב"היכלות "גנוזה" היא ששם
במדריגה תורה דברי פירוש כלומר, התורה", וסודות
עילאה; חכמה והיא עליונים, וסודות באורות הוא זו

הזה בעולם למטה שניתנה כפי תורה של ענינה אך
בכל פירוש: בירורים". "לברר - האריז"ל) (בלשון הוא
הדבר וחומר דגשם ורע, טוב תערובת ישנה גשמי דבר
קדושה ניצוץ ישנו הגשם ובתוך שבו, הרע החלק הוא
ותכלית הטוב. החלק והוא אותו, ומקיים המחי'
הטוב את "לברר" היא אדמות עלי ישראל בני עבודת
וחפצים דברים עם משתמשים שבנ"י ידי דעל הרע, מן
הקדושה ניצוצות "מתבררים" ית', לעבודתו גשמיים
ענין וזהו לקדושה. ועולים הגשמיים שבדברים

בירורים". "לברר העבודה

לנו, שניתנה חכמה") ("נובלות התורה ענין וזהו
ניצוצות לברר לאדם ניתן כיצד ה"חכמה" שהיא
לבררם. אין אופן ובאיזה גשמיים, שבדברים הקדושה

íéøáãá äùáìúðù äøåúáù äîëç úðéçá åðééäå
ìëá äæá àöåéëå ,øåäèì àîè ïéá ìéãáäì íééîùâ

.äùòú àì úåöî
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שבתורה החכמה בחינת היינו החכמה נובלות
בדברים להתלבש כדי העליונה החכמה מאור שירדה
לטהור, טמא בין ההבדלה את לנו להורות גשמיים,
ה"חכמה כלומר: הלאֿתעשה. מצוות בכל בזה וכיוצא
הטמא בין להבדיל האדם צריך כיצד מורה תתאה"
גשמיים דברים אלו הגשמיים, בדבריו הטהור ובין
("טהור"), המותרים מדברים שהם (לפי להתברר ניתנו
ניצוץ מתברר ית' לעבודתו בהם משתמש שכאשר
ואסורים, "טמאים" הם דברים ואלו שבהם), הקדושה
חכמת קובעת ולכן שבהם, הניצוצות לברר אפשר שאי

מהם. להבדל שחייבים התורה

äùáìúð éøä ,äùò úåöîä äùòîá íâ ïë åîëå
.íééîùâ úåöîá äîëçä

קשורה עשה שבמצות התורה "חכמת" גם
גשמי בדברים ("חכמהב"התלבשותה" דוקא ים

לנותתאה מורה עשה במצות התורה חכמת כי ,("

ב"ה סוף אין אור גילוי ידם על להמשיך ניתן כיצד
התורהלמטה ד"ענין דוקא. גשמיות פעולות ידי על

אור עצמות המשכת בחינת שתהי' איך החכמה הוא
מה והיינו בעולמות, לגילוי ההעלם מן ב"ה סוף אין
מצות רמ"ח בענין שבתורה בחכמה ית' חכמתו שגזרה
למטה". סוף אין אור גילוי יהי' דוקא שבהם עשה,

וגילוי אור נמשך ומצוה מצוה כל ידי על כלומר:
כפי המצוה ו"סוד" שורש ענין בעצם שזהו מיוחד,
אלקי אור אין אך העליונים, בעולמות למעלה שהוא
כפשוטה המצוה מקיימים אם אלא למטה נמשך זה
שהמעשה ערוך, בשולחן המבוארים דקדוקי' כל לפי
לאור ומתאים שייך ומצוה מצוה לכל המיוחד הגשמי

ידו. על הנמשך האלקי

תורה", שלמעלה חכמה "נובלות ענין [וזהו
עד תתאה", ב"חכמה מלובשת עילאה" ש"חכמה
ועל עליונים אורות לבחינת רומזות גשמיות שמצוות

למטה]. האורות נמשכים ידן

לכך:] דוגמאות ומביא [והולך

.'åë úéìèã éîùâ øîöá úéöéö úåöîá åîë
é÷î øåà úðéçá àåä úéìèä äìòîìåù"îëå ,ó

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåäù ,øåéç âìúë äéùåáì
אורות על רומזת למעלה שהיא כפי ציצית מצות
על מורה האדם את המקיפה שהטלית ביותר, עליונים
פירוש, עלמין", כל "סובב בזוהר הנקרא מקיף", "אור
ולית העולמות מגדר שלמעלה ב"ה סוף אין אור שהוא

"מקיף" כביכול האור ולפיכך כלל, בי' תפיסא מחשבה
בעולמות נתפס להיות שיוכל מבלי העולמות את

ובנבראים.

של (לבושו חיור" כתלג "לבושי' שנאמר וזהו
כך האדם, את מקיף שלבוש דכמו לבן), כשלג הקב"ה
"כשלג ונקרא הקב"ה, של "לבושו" נק' המקיף אור
מגדר שלמעלה פשיטות על מורה לבן מראה כי לבן",
הפשיטות. בתכלית פשוט הוא זה אור וכן "ציור",

.äîëçä úåáéúð á"ì íä ïéèåçäå
רומזיםחוטי - מצומצם אור על המורים - הציצית

הראשונה (הספירה דחכמה שלמעלה, החכמה לבחינת
להאיר שנמשך "מה היא העליונות) ספירות מעשר

"אור וכלינימיפבבחינת בנבראים שנתפס אור [היינו "
יש שלכן ; הגילוי" ראשית נק' החכמה כי השגתם],

יש כי חוטים, ל"ב .בחכמהנתיבותל"בבציצית

אך למעלה; ציצית מצות של ענינה הוא זה [דכל
קשורה ציצית דמצות ה"חכמה" הזה, בעולם למטה

במושגים והציצית הבגד הלכות ביאור ,גשמייםעם

לפי ציצית מצות קיום ידי על ודוקא וכו'. גשמי צמר
מקיף" "אור ידה על נמשך - הגשמיים ודקדוקי' תנאי'

למטה]. החכמה" נתיבות ו"ל"ב

,ïùåçäå ãåôàä éðáà åîë ,úåöîä øàùá æ"ãòå
úåîù íäá ÷÷çðå ,íééîùâ íéðáà ,íäùå ùéùøú
'ä éðôì ïøäà íúåà àùðå áéúëå ,íéèáùä á"é

.ïåøëæì

êéùîéù íéðåéìò úåøåà úðéçáì íéæîåø äìòîìå
éðôìã íéðåéìò íéãñç úðéçá ,àáø àðäë ïøäà
íéðáàá åæ äîëç äùáìúð äèîìå ,'åë úåìéöàä

.ãåôàå ïùåçã úéîùâ äùòîáå íééîùâ
יעלה שעי"ז היא למטה כאן והחושן האפוד מטרת
האבנים) על נתקן (ששמם השבטים י"ב של זכרונם

ה'. לפני

אבני שי"ב למעלה, שהוא כפי זה ענין וישנו
ע"י הנמשכים העליונים האורות על מורים החושן
דלפני עליונים חסדים בחינת גדול, כהן אהרן
הנמשכים עליונים חסדים יש כלומר: כו', האצילות
מדה איזו לה יש שסוףֿסוף דאצילות, החסד ממדת
ישנם אך האור); את מגביל החסד "כלי" (שהרי וגבול
בלתי חסדים שהם האצילות", דלפני עליונים "חסדים

כלל. מוגבלים

למטה התלבשותה ידי על למטה זה ענין ונמשך
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קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

שבתורה החכמה בחינת היינו החכמה נובלות
בדברים להתלבש כדי העליונה החכמה מאור שירדה
לטהור, טמא בין ההבדלה את לנו להורות גשמיים,
ה"חכמה כלומר: הלאֿתעשה. מצוות בכל בזה וכיוצא
הטמא בין להבדיל האדם צריך כיצד מורה תתאה"
גשמיים דברים אלו הגשמיים, בדבריו הטהור ובין
("טהור"), המותרים מדברים שהם (לפי להתברר ניתנו
ניצוץ מתברר ית' לעבודתו בהם משתמש שכאשר
ואסורים, "טמאים" הם דברים ואלו שבהם), הקדושה
חכמת קובעת ולכן שבהם, הניצוצות לברר אפשר שאי

מהם. להבדל שחייבים התורה

äùáìúð éøä ,äùò úåöîä äùòîá íâ ïë åîëå
.íééîùâ úåöîá äîëçä

קשורה עשה שבמצות התורה "חכמת" גם
גשמי בדברים ("חכמהב"התלבשותה" דוקא ים

לנותתאה מורה עשה במצות התורה חכמת כי ,("

ב"ה סוף אין אור גילוי ידם על להמשיך ניתן כיצד
התורהלמטה ד"ענין דוקא. גשמיות פעולות ידי על

אור עצמות המשכת בחינת שתהי' איך החכמה הוא
מה והיינו בעולמות, לגילוי ההעלם מן ב"ה סוף אין
מצות רמ"ח בענין שבתורה בחכמה ית' חכמתו שגזרה
למטה". סוף אין אור גילוי יהי' דוקא שבהם עשה,

וגילוי אור נמשך ומצוה מצוה כל ידי על כלומר:
כפי המצוה ו"סוד" שורש ענין בעצם שזהו מיוחד,
אלקי אור אין אך העליונים, בעולמות למעלה שהוא
כפשוטה המצוה מקיימים אם אלא למטה נמשך זה
שהמעשה ערוך, בשולחן המבוארים דקדוקי' כל לפי
לאור ומתאים שייך ומצוה מצוה לכל המיוחד הגשמי

ידו. על הנמשך האלקי

תורה", שלמעלה חכמה "נובלות ענין [וזהו
עד תתאה", ב"חכמה מלובשת עילאה" ש"חכמה
ועל עליונים אורות לבחינת רומזות גשמיות שמצוות

למטה]. האורות נמשכים ידן

לכך:] דוגמאות ומביא [והולך

.'åë úéìèã éîùâ øîöá úéöéö úåöîá åîë
é÷î øåà úðéçá àåä úéìèä äìòîìåù"îëå ,ó

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåäù ,øåéç âìúë äéùåáì
אורות על רומזת למעלה שהיא כפי ציצית מצות
על מורה האדם את המקיפה שהטלית ביותר, עליונים
פירוש, עלמין", כל "סובב בזוהר הנקרא מקיף", "אור
ולית העולמות מגדר שלמעלה ב"ה סוף אין אור שהוא

"מקיף" כביכול האור ולפיכך כלל, בי' תפיסא מחשבה
בעולמות נתפס להיות שיוכל מבלי העולמות את

ובנבראים.

של (לבושו חיור" כתלג "לבושי' שנאמר וזהו
כך האדם, את מקיף שלבוש דכמו לבן), כשלג הקב"ה
"כשלג ונקרא הקב"ה, של "לבושו" נק' המקיף אור
מגדר שלמעלה פשיטות על מורה לבן מראה כי לבן",
הפשיטות. בתכלית פשוט הוא זה אור וכן "ציור",

.äîëçä úåáéúð á"ì íä ïéèåçäå
רומזיםחוטי - מצומצם אור על המורים - הציצית

הראשונה (הספירה דחכמה שלמעלה, החכמה לבחינת
להאיר שנמשך "מה היא העליונות) ספירות מעשר

"אור וכלינימיפבבחינת בנבראים שנתפס אור [היינו "
יש שלכן ; הגילוי" ראשית נק' החכמה כי השגתם],

יש כי חוטים, ל"ב .בחכמהנתיבותל"בבציצית

אך למעלה; ציצית מצות של ענינה הוא זה [דכל
קשורה ציצית דמצות ה"חכמה" הזה, בעולם למטה

במושגים והציצית הבגד הלכות ביאור ,גשמייםעם

לפי ציצית מצות קיום ידי על ודוקא וכו'. גשמי צמר
מקיף" "אור ידה על נמשך - הגשמיים ודקדוקי' תנאי'

למטה]. החכמה" נתיבות ו"ל"ב

,ïùåçäå ãåôàä éðáà åîë ,úåöîä øàùá æ"ãòå
úåîù íäá ÷÷çðå ,íééîùâ íéðáà ,íäùå ùéùøú
'ä éðôì ïøäà íúåà àùðå áéúëå ,íéèáùä á"é

.ïåøëæì

êéùîéù íéðåéìò úåøåà úðéçáì íéæîåø äìòîìå
éðôìã íéðåéìò íéãñç úðéçá ,àáø àðäë ïøäà
íéðáàá åæ äîëç äùáìúð äèîìå ,'åë úåìéöàä

.ãåôàå ïùåçã úéîùâ äùòîáå íééîùâ
יעלה שעי"ז היא למטה כאן והחושן האפוד מטרת
האבנים) על נתקן (ששמם השבטים י"ב של זכרונם

ה'. לפני

אבני שי"ב למעלה, שהוא כפי זה ענין וישנו
ע"י הנמשכים העליונים האורות על מורים החושן
דלפני עליונים חסדים בחינת גדול, כהן אהרן
הנמשכים עליונים חסדים יש כלומר: כו', האצילות
מדה איזו לה יש שסוףֿסוף דאצילות, החסד ממדת
ישנם אך האור); את מגביל החסד "כלי" (שהרי וגבול
בלתי חסדים שהם האצילות", דלפני עליונים "חסדים

כלל. מוגבלים

למטה התלבשותה ידי על למטה זה ענין ונמשך
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c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

גשמיים. אבנים בי"ב

.úåöîä äùòî ìëá ïáåé àðååâ éàäëå

äèîì äùáìúðù åæ äîëç úðéçá '÷ð ïë ìòå
úùáìúîù ,äàúú äîëç íùá úåöîä äùòîá

.'åë àøåäðì àëåùç àëôäàì ,úéîùâ äééùòá
"חכמה ית'תתאהפירוש שחכמתו כפי - הוא "

בעולם מתלבשת במצוותהתחתון(התורה) מעשיות,

שהתורה והטעם דוקא). גשמיים בדברים (הנעשות

הזה בעולם סוף אין אור שיומשך באופן למטה ניתנה

שהיא כפי סוף) אין אור (וגילוי בתורה די ולא - דוקא

בעול עי"זלמעלה שרק לפי הוא - העליונים מות

חשוכא ("אתהפכא לאור הזה עולם חושך את מהפכים

לנהורא").

äùáìúðùë ,à÷åã õåçá ,äðåøú õåçá úåîëç åäæå
úåöîä äùòîá úéîùâ äéùòá äàúú äîëç

.äðåøú à÷åã æà ,åðéðôìù
כפי התורה חכמת על קאי בחוץ" "חכמות

(מצוות עוה"ז וענייני גשמיים בדברים שמתלבשת

"אמצאך מ"ש (ע"ד "חוץ" נקרא שזה מעשיות),

לגבול מחוץ הוא עצמו מצד הזה עולם כי בחוץ"),

ורעים קשים הזה עולם מעשה "כל כי הקדושה,

בו". גוברים והרשעים

שהפירוש תרונה", בחוץ "חכמות נאמר זה ועל
שה"חכמות" כך ידי על שדוקא הוא, בזה הפנימי

יורדות תתאה"לחוץשלמעלה ש"חכמה ידי (על
"תרונה". אזי - מעשיות) במצוות מתלבשת

ä"á óåñ ïéà øåà éåìâå úôñåú æ"éò äéäéù ,ùåøéô
ìòå ,äàìéò äîëç úðéçáî åìéôà äìòî äìòîìù
.äàìéò äîëçá äìâúéå êùîåé úåöîä äùòî éãé
אור תוספת משמעו השמחה) (ענין "תרונה"
כפי הנפש, "התגלות" היא השמחה דתכונת וגילוי,
לבבו, מצפוני מגלה האדם חדוה שבעת אנו שרואים
נפשו, כחות כל מתגלים בשמחה הוא כשאדם ובכלל
התפשטות של בתנועה הוא אלא בעצמו מכווץ שאינו

כביכול למעלה השמחה ענין וכך הזולת. אל והתגלות
אלקי. אור גילוי תוספת על מורה

שחכמות ידי שעל תרונה", בחוץ "חכמות וזהו
גשמית, בעשי' התורה מצוות ומקיימים לחוץ יורדות
אין מאור וגילוי אור תוספת [עילאה] בחכמה נמשכת
מחכמה (ואף מהחכמה מעלה שלמעלה ב"ה, סוף

עילאה).

æà õåçá úåîëçä úåùáìúä éãé ìò à÷åã àöîð
:äðåøú

b wxt eycwl zayd mei z` xekf d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שדםÂ‰�‰(לה) התמיד בסדר הטעם יובן הנ"ל כל אחר
נקטרים ואבריו וקטרת לנרות קודם התמיד
ב' הן הקרבנות של הענין דהנה כנ"ל. וקטרת נרות אחר
דבכל אהבה לנגד והוא הדם וזריקת שחיטה הא' דברים
לאהב' שקודם השמאלי שבחלל בדם יצריך בשני לבבך
הנרות שענין לנרות קודם התמיד שדם וזהו נפשך דבכל
קודם ונרות שבלב למדות דחכ' מ"ה דכ"ח אור להאיר הוא
טעם שבלא מעשיות המצות ענין הוא שהקטרת לקטרת
דם זא"ז שסדרן וזהו מאדך דבכל אהב' שזהו כנ"ל כלל
ענין הוא התמיד אברי אבל כנ"ל וקטרת ונרות התמיד
החלב הקטרת והוא כידוע העיקר שהוא בקרבנות השני
חלבי עליה והקטיר העולה עליה וערך וכמ"ש לה'
וקטרת נרות אחר שצ"ל זהו כו' ניחוחי לריח וזהו השלמים
שהוא שבנפש העצמי התענוג בחי' הוא שהחלב לפי דוקא

בעל באיש רואים שאנו כמו הנפש שבו מהדם למעלה
עבית שמנת כמ"ש חלב ברוב בשרו ישמן ביותר תענוגים
ובריאות והשמינות והעבוי הוא בדם והגבור' הכח כי כו'

ומ לדם נהפך שהמאכל כידוע דוקא בחלב כחותהוא חזק
לכל פליג ולב ללב המובחר דם כשעולה האברים כל
מן רק הגשמי המאכל מן בא אינו החלב אבל כו' שייפין
ברוב נפשו ויתעדן יטעום כאשר שבו והתענוג הטעם
נחת ברוב כרסו למלא לתיאבון ואוכל מעדנים מיני תענוגי
ב' במאכל שיש (כידוע שבמאכלים הטעמים מן ותענוג
וטועמו בשיניו שלועס המאכל שבטעם רוחניות דברים
והשמינות החלב מתרבה המאכלים טעמי ומן כו' בחיך
מן (ולא כו') לדם ונהפך מתעכל המאכל ומגשם והבריאות
ברוב כמו ותענוגים הנאות משארי גם אלא לבד המאכל

לאספסייאנוס): ריב"ז שא' כמו וגדולה עושר

dkepgd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

שאור˘Ï‡(קי"ז) אשרלהקטיר המנחה כל שנאמר ודבש
ב' (ויקרא וגו' חמץ תעשה לא לה' תקריבו
חמץ מנחה שיירי לאפות שלא (קל"ה) מצוה באה וכן י"א),
שהתודה במה א') ק' (תלים לתודה מזמור בפי' בסידור ע'

מנחות בשארי האיסור תבין ומשם חמץ חלות י' באה היתה
לכן שופ"ר בכוונת כידוע דגדלות דין הוא דב"ש וענין ע"ש,
בביאור שמות ע"פ תקס"ג שנת בתורה זה ונת' להקריבו אסור
כו': ודבש חלב ענין שרש הנ"ל שרשהדברים להבין המתחיל

ung zegpn ixiiy ziit`e ,yace xe`y zxhwd xeqi`
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂהמשוח כהן בין שאין הנ"ל במשנה מארז"ל יובן
ד', (ויקרא כתי' דהנה פר, אלא בגדים למרובה כו'
והביא וגו' העם לאשמת יחטא המשיח הכהן ואם ד') ג'
ויקרא במד"ר וארז"ל ה', לפני מועד אהל פתח אל הפר את
נאה, ובגלוסין בדורון שכבדו מלך של לאוהבו משל פ"ה,
יוצא שהוא כל שלי פלטין פתח על אותו הניחו המלך אמר
אוהל פתח אל הפר את והביא וכך אותו, רואה יהי' ונכנס
מה על בספרי' שהקשו מה ע"פ יובן והענין מועד.
כענין לעשות, לישראל שצוה המצות כל מקיים שהקב"ה
וע' בציצית, מתעטף הקב"ה תפילין מניח הקב"ה מארז"ל
עושה שהוא מה דבריו מגיד ע"פ פ"ל משפטי' פ' במד"ר
מצות מקיים איך יפלא וא"כ לעשות, לישראל מצוה הוא
היא התשובה שענין ותירצו ועון. חטא על שהיא התשובה
פנים החזרת שהו"ע אליכם, ואשובה אלי שובה כמ"ש
וכשמתקרבי' רחוק, ה"ז באחור אחור כשעומדי' כי בפנים,
בדרושי באריכות במ"א בזה כמ"ש בפנים, פנים עומדי'
פנו כי בבחי' כשהוא האדם, בנפש ובעבודה ויוהכ"פ. ר"ה
ג"כ הוא מלמעלה השפע המשכת אזי פנים ולא עורף אלי
מעומקא התשובה וע"י כו', וחיצוניות אחורי' מבחי'
בחי' ג"כ מלמעלה נמשך עי"ז הלב, פנימיות בבחי' דליבא
אליכם ואשובה להיות בפנים, פנים חזרת שהו"ע פנימיות

פנימיות. בבחי' אליך פניו ה' יאר בבחי' כו'
Ê"ÙÚÂהכהן אם ד"א ב', די"ז ויקרא בזהר מ"ש יובן

כל מן יגרע יחטא כדאמרן, קוב"ה דא המשיח
איהו אמאי ברכאן, סיפוק להו יהיב דלא ומעלמא ישראל
מפני והיינו הוא, דעמא חובא בגין ודאי העם לאשמת
סיפוק יהיב לא אזי עורף אלי פנו כי בבחי' הוא שמלמטה
כל מן יגרע פי' שזהו אור וריבוי התוס' בחי' הוא ברכאן
מבחי' נמשך העולמות חיות כ"א במק"מ, כמ"ש ישראל

ידי שעל פר, והביא הוא לזה והעצה כו'. וחיצוניות אחורי'
הק הפגםהקרבת מתמלא זה ידי על התשובה עם רבן

מעלת כי דוקא, פר וענין ישראל. לכל הפנימי שפע ונמשך
כעין הוא ועז כבש משא"כ שור, פני מעיקר שהוא הפר
החיות העלאות יותר גורם הפר העלאת ולכן מהאילן, ענפי'
שעל אדם בחי' עם הכסא את נושאות והחיות בבחי' להיות
אור התוס' נמשך וממילא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא
ריבוי ל' פר וגם שור. בכח תבואות ורב וכמ"ש יותר, בריבוי
תוס' וה"ע הפרות. מחלום שנתגדל פרות, ל' פורת בן כענין
פתח אל והבאתו מהשתלשלות. מלמעלה אורות וריבוי
והמשכות. העלאות ויציאה, כניסה משמש פתח אוה"מ,
הפתח, על ה' ופסח כענין הוא אוה"מ פתח אל הפר והבאת
בחי' על מהשתלשלות מלמעלה דילוג בחי' שיהי' היינו
יחטא המשיח הכהן כי מפני והיינו מל'. בחי' הוא הפתח,
רש"י פי' חטאי', שלמה ובני אני והייתי מלשון חסרון, ל'
שזהו במ"א, כמ"ש בזהמ"ג אבד הצדיק וכענין חסרי',
צ"ל לכן אתעלד"ת, בחי' נמצא שאין העם מאשמת
כו'. הפגם למלאות השתלשלות מסדר מלמעלה ההמשכה
להביא יכול הי' דוקא המשחה בשמן המשוח שהכה"ג וזהו
הי' סדכ"ס, מבחי' המשחה בשמן שנמשך שלהיות זה, פר
שלמעלה מבחי' להמשיך יתיר בחילא התשובה ע"י יכול
ופסח כענין דילוג בבחי' נמשך להיות ההשתלשלות מסדר
לנש"י. הפנימי שפע ושיומשך הפגם, למלאות הפתח על ה'
מ"מ אה"ר, בחי' ג"כ הוא כי אם בגדים, המרובה משא"כ
הדילוג בחי' הוא אוה"מ, פתח אל זה פר להביא יכול אינו
עצמם גדולים בכהנים כי ונמצא מהשתלשלות. מלמעלה
המשוח מ"מ אה"ר, הם שניהם כי אם מדריגות, חילוקי יש
שהרי בגדים, מהמרובה נעלה יותר הוא המשחה בשמן

כו'. הפר להביא יכול אינו בגדים המרובה
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שאור˘Ï‡(קי"ז) אשרלהקטיר המנחה כל שנאמר ודבש
ב' (ויקרא וגו' חמץ תעשה לא לה' תקריבו
חמץ מנחה שיירי לאפות שלא (קל"ה) מצוה באה וכן י"א),
שהתודה במה א') ק' (תלים לתודה מזמור בפי' בסידור ע'

מנחות בשארי האיסור תבין ומשם חמץ חלות י' באה היתה
לכן שופ"ר בכוונת כידוע דגדלות דין הוא דב"ש וענין ע"ש,
בביאור שמות ע"פ תקס"ג שנת בתורה זה ונת' להקריבו אסור
כו': ודבש חלב ענין שרש הנ"ל שרשהדברים להבין המתחיל

ung zegpn ixiiy ziit`e ,yace xe`y zxhwd xeqi`
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a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂהמשוח כהן בין שאין הנ"ל במשנה מארז"ל יובן
ד', (ויקרא כתי' דהנה פר, אלא בגדים למרובה כו'
והביא וגו' העם לאשמת יחטא המשיח הכהן ואם ד') ג'
ויקרא במד"ר וארז"ל ה', לפני מועד אהל פתח אל הפר את
נאה, ובגלוסין בדורון שכבדו מלך של לאוהבו משל פ"ה,
יוצא שהוא כל שלי פלטין פתח על אותו הניחו המלך אמר
אוהל פתח אל הפר את והביא וכך אותו, רואה יהי' ונכנס
מה על בספרי' שהקשו מה ע"פ יובן והענין מועד.
כענין לעשות, לישראל שצוה המצות כל מקיים שהקב"ה
וע' בציצית, מתעטף הקב"ה תפילין מניח הקב"ה מארז"ל
עושה שהוא מה דבריו מגיד ע"פ פ"ל משפטי' פ' במד"ר
מצות מקיים איך יפלא וא"כ לעשות, לישראל מצוה הוא
היא התשובה שענין ותירצו ועון. חטא על שהיא התשובה
פנים החזרת שהו"ע אליכם, ואשובה אלי שובה כמ"ש
וכשמתקרבי' רחוק, ה"ז באחור אחור כשעומדי' כי בפנים,
בדרושי באריכות במ"א בזה כמ"ש בפנים, פנים עומדי'
פנו כי בבחי' כשהוא האדם, בנפש ובעבודה ויוהכ"פ. ר"ה
ג"כ הוא מלמעלה השפע המשכת אזי פנים ולא עורף אלי
מעומקא התשובה וע"י כו', וחיצוניות אחורי' מבחי'
בחי' ג"כ מלמעלה נמשך עי"ז הלב, פנימיות בבחי' דליבא
אליכם ואשובה להיות בפנים, פנים חזרת שהו"ע פנימיות

פנימיות. בבחי' אליך פניו ה' יאר בבחי' כו'
Ê"ÙÚÂהכהן אם ד"א ב', די"ז ויקרא בזהר מ"ש יובן

כל מן יגרע יחטא כדאמרן, קוב"ה דא המשיח
איהו אמאי ברכאן, סיפוק להו יהיב דלא ומעלמא ישראל
מפני והיינו הוא, דעמא חובא בגין ודאי העם לאשמת
סיפוק יהיב לא אזי עורף אלי פנו כי בבחי' הוא שמלמטה
כל מן יגרע פי' שזהו אור וריבוי התוס' בחי' הוא ברכאן
מבחי' נמשך העולמות חיות כ"א במק"מ, כמ"ש ישראל

ידי שעל פר, והביא הוא לזה והעצה כו'. וחיצוניות אחורי'
הק הפגםהקרבת מתמלא זה ידי על התשובה עם רבן

מעלת כי דוקא, פר וענין ישראל. לכל הפנימי שפע ונמשך
כעין הוא ועז כבש משא"כ שור, פני מעיקר שהוא הפר
החיות העלאות יותר גורם הפר העלאת ולכן מהאילן, ענפי'
שעל אדם בחי' עם הכסא את נושאות והחיות בבחי' להיות
אור התוס' נמשך וממילא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא
ריבוי ל' פר וגם שור. בכח תבואות ורב וכמ"ש יותר, בריבוי
תוס' וה"ע הפרות. מחלום שנתגדל פרות, ל' פורת בן כענין
פתח אל והבאתו מהשתלשלות. מלמעלה אורות וריבוי
והמשכות. העלאות ויציאה, כניסה משמש פתח אוה"מ,
הפתח, על ה' ופסח כענין הוא אוה"מ פתח אל הפר והבאת
בחי' על מהשתלשלות מלמעלה דילוג בחי' שיהי' היינו
יחטא המשיח הכהן כי מפני והיינו מל'. בחי' הוא הפתח,
רש"י פי' חטאי', שלמה ובני אני והייתי מלשון חסרון, ל'
שזהו במ"א, כמ"ש בזהמ"ג אבד הצדיק וכענין חסרי',
צ"ל לכן אתעלד"ת, בחי' נמצא שאין העם מאשמת
כו'. הפגם למלאות השתלשלות מסדר מלמעלה ההמשכה
להביא יכול הי' דוקא המשחה בשמן המשוח שהכה"ג וזהו
הי' סדכ"ס, מבחי' המשחה בשמן שנמשך שלהיות זה, פר
שלמעלה מבחי' להמשיך יתיר בחילא התשובה ע"י יכול
ופסח כענין דילוג בבחי' נמשך להיות ההשתלשלות מסדר
לנש"י. הפנימי שפע ושיומשך הפגם, למלאות הפתח על ה'
מ"מ אה"ר, בחי' ג"כ הוא כי אם בגדים, המרובה משא"כ
הדילוג בחי' הוא אוה"מ, פתח אל זה פר להביא יכול אינו
עצמם גדולים בכהנים כי ונמצא מהשתלשלות. מלמעלה
המשוח מ"מ אה"ר, הם שניהם כי אם מדריגות, חילוקי יש
שהרי בגדים, מהמרובה נעלה יותר הוא המשחה בשמן

כו'. הפר להביא יכול אינו בגדים המרובה
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‰�‰Âוע"י ז"א בחי' שהן המצות שע"י בעבודה ההפרש
ב' שיש ידוע דהנה י"ל חכמה בחי' שהיא התורה
איך כשמתבונן והיינו הריחוק ע"י הבאה הא' אהבה בחי'
ב"ה דאוא"ס בעלמא והארה זיו הן העולמות שכללות
נק' לבד שמו דמלך העולמים כל מלכות מלכותך וכמ"ש
ועד, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך וכמ"ש כנ"ל עליהם
בבחי' העולמות נתהוו ולכן כו' דהארה והארה הארה בחי'
וד' וארץ רקיעים ז' ענין שזה וזמן במקום וגבול מדה
וד"ר ומטה מעלה דו"ק המקום בחי' שהן העולם רוחות
בכאו"א התחלקות ובריבוי כו' שנין אלפי שית וזמן כו'
שכל בהנבראים והן גופא שבזמן בההתחלקות הן בפרט
לפי הוא שכ"ז כו'. שלו וזמן במקום ומוגבל נתפס אחד
בבחי' נתהוו ולזאת לבד הארה מבחי' הוא שהתהוותם
דו"ק המקום ושרש כו', ומקום דזמן וגבול מציאות
מדות ששה בחי' שהן שלמעלה מהו"ק הן שלמטה
בענין וכידוע הזמן ומקור שרש בחי' הם וגם עליונות

בטלים וכולם כו' לכן קודם זמנים סדר שהי' מלמד
הגדולה ה' לך כמ"ש כלל מקום תופסים שאינם לאוא"ס
מקום הן המקום בחי' דכללות והיינו כו', והגבורה
וכמ"ש אוא"ס לגבי בטל הכל שלמעלה מקום והן שלמטה
אינו ית' שלפניו ית' אליו בטל שהמקום אתי מקום הנה
והם ליש מאין נבראים שהן וזמן מקום בחי' כלל שייך
לגבי בטלים וד"ר וארץ דז"ר אחד ה' וז"ע כו' גבול בבחי'
כו', ממש חשיב כלא קמי' דכולא עולם של אלופו אוא"ס
ערך ואין לבד הארה הוא עכ"ז איך בכ"ז יתבונן וכאשר
עי"ז כו', וכלל כלל מקום תופס ואינו עצמות לגבי כלל
והצמאון התשוקה אש רשפי בבחי' נפשו ותתלהט תתלהב
ועמך בשמים לי מי וכמ"ש אוא"ס עצמו' בבחי' להכלל
תענוגים וארץ רוחניים תענוגי' הם שמים בארץ חפצתי לא
לבד הארה בחי' הוא שהכל כלל חפצתי לא הכל גשמיים
ית' בעצמותו להכלל ורצונו חפצו כל כ"א כו' ערוך שאין

כו'.
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f"vxz'd mixn`nd xtq

עצמו את שהניח - בנפשו נדיב והיה לעצמו. מבוקש בזה היה לא אבינו, דאברהם נפש מסירות
אברהם אהבת ה'. אחדות להסבירו זולתו, טובת בשביל הצד, אל אלקית בהשגה שלו והעריבות

אש כרשפי אהבה מעלת מהי מובן, ואינו כמים. אהבה - אבינו

‰ÈÙL¯"1(ו ח, הּׁשירים (ׁשיר ׁשלהבתֿי"ּה" אׁש ,רׁשּפי ¿»∆»ְְִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבאה חזקה אׁש ׁשל "רׁשפים רׁש"י: ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּופרׁש
ׁשל ׁשלהבת מהּו להבין וצרי ּגהּנֹום". ׁשל ׁשלהבת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּכח
האׁש והיא חזקה, אׁש ׁשל רׁשפים ּבאה מּכחּה אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּגהּנֹום
ׁשלהבת נעׂשה ּגהּנֹום ׁשל ּדמּׁשלהבת והינּו י"ּה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּדׁשלהבת
אׁש" רׁשּפי "רׁשפיה ענין ּכללית ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָי"ּה.

אׁש,אקאי ּכרׁשּפי ׁשהיא האלקית הּנפׁש ׁשל האהבה על ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשל אׁש ּדרׁשּפי האלקית, הּנפׁש ׁשל ּבהאׁש צּיּור נֹותן ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוגם

היא אם ּכי הּפׁשּוט, ּכאׁש אינּנה האלקית ּדהּנפׁש ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאהבה
הענין ּדמּכללּות ׁשּלמעלה, האׁש הינּו י"ּה, ּדׁשלהבת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכאׁש
להבין וצרי ונפלאה, ּגדֹולה מעלה היא אׁש ּדרׁשּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָמּובן
ּבאברהם ּדהלא ּבכלל, אׁש ּדרׁשּפי ּבהאהבה הּמעלה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹמהי

אֹוהבי" "אברהם ׁשּנקרא הּׁשלֹום עליו והּוא2אבינּו , ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
נפׁש ּדמסירת הּצּנֹור ׁשּפתח ׁשּנאמר3הראׁשֹון הוי' 4ּבאהבת ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ואמרּו ,"אלקי הוי' את ׁשמים5"ואהבּת ׁשם "ׁשּיהא ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
עבֹו היתה ּדזאת ,"יד על אבינּומתאהב אברהם ׁשל דתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
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אחת. שעה יפה המתחיל דיבור
נסמן.1) ושם .1 הערה הנ"ל מאמר ראה - זה מאמר לכללות
ב.2) הלכה י פרק תשובה הלכות רמב"ם וראה ח. מא, ישעיה

נ"ך3) התורה באור השמים, כאשר כי המתחיל דיבור [מאמר]
עמוד תרפ"א רפג; עמוד תרע"ח המאמרים ספר א'רנג; עמוד ג) (כרך

ועוד. רמה. עמוד תרפ"ה רצט;
ה.4) ו, ואתחנן
ב.5) פו, יומא
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למקֹום מּמקֹום ׁשהל ּבפעל, נפׁש ּבמסירת הּׁשלֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
ּבפעל, נפׁש ּבמסירת ּבעֹולם יתּבר אלקּותֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלפרסם

עקיבא ּדרּבי נפׁש ּבהרּגׁש6ּדמסירת ּדבר מבּקׁש ּבֹו היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּוכמאמר עצמֹו, ּתבֹוא7טֹובת ואקּימּנה",8"מתי לידי ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָ

מבּקׁש ׁשּום ּבזה היה לא הּׁשלֹום עליו אבינּו ְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹֻּובאברהם
ּכלל, ועּכּוב מניעה ׁשּום ּבלי הּדבר עצם קּים אם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָלעצמֹו,
(ּבבא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר האסּורים, ּבבית ּכׁשאסרּוהּו ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ׁשלׁש אבינּו, אברהם נחּבׁש ׁשנים "עׂשר א) צא, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתרא
עבֹודתֹו ּבׁשביל היה זה ּדכל ּבקרּדּו", וׁשבע ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָּבכּותא
לג) כא, (ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולם, אלקּות ְְְְֱִִֵֶָָָֹּבפרסּום
עֹולם", אל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ"וּיּטע
אל לקיׁש, ריׁש "אמר א) י, (סֹוטה ז"ל רּבֹותינּו ְְִֵֵַַַַָָָָואמרּו
אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתקרא

ּבפי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּכיצד?9לׁשמֹו וׁשב. עֹובר ּכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָ
מּׁשּלי וכי להם: אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ׁשאכלּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָלאחר
ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם! עֹולם אלקי מּׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹאכלּתם?!
ּדאברהם הּנדיבּות ענין ּדזהּו העֹולם"! והיה ׁשאמר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָלמי
ונדיב ּבגּופֹו נדיב ּבממֹונֹו נדיב ׁשהיה הּׁשלֹום, עליו ְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָאבינּו

היא10ּבנפׁשֹו ּבנפׁשֹו ּדהּנדיבּות עצמֹו11, את ּׁשהּניח מה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַ
נפלא מׂשּכיל ׁשהיה ּדהגם והינּו זּולתֹו, טֹובת ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשביל

רם אב ׁשהּוא אברם נקרא ּדלכן אלקּות, ּבחינת12ּבהּׂשגֹות , ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹ
סתימאה חכמה הינּו רם, ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ,בהחכמה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבכח ׁשהיא ּכמֹו החכמה ּכח היא הּנה הּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּובכחֹות
החכמה ענין מּכמֹו ּומדרגה ּבמעלה ּגבהה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמׂשּכיל
ׁשהיא ּכמֹו ּדחכמה היֹות ּדעם ּבהתּגּלּות, ׁשּבאה ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָּכמֹו
נקּדת ׁשהיא נעלית, ּבמדרגה ּכן ּגם היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבהתּגּלּות
ּבדר ּבאה היא הרי ּדּקּותּה לעצם הּנה ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹההׂשּכלה,

זֹו[הברקה]ּבריקה ּבנקּדה הרי מקֹום ּומּכל ּבלבד, ּוסקירה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻ
ועם ההיא, ׁשּבההׂשּכלה הענינים ּפרטי ּכל יׁש ּכבר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה
ראׁשית הּנה ּגּלּוי ּדכל נקּדה, נקראת החכמה ּדכללּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָָָָֻהיֹות
ּדחכמה הּנקּדה הּנה מקֹום ּומּכל לבד, ּבנקּדה היא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּגּלּוי
מקֹום ּומּכל נקּדה, רק היֹותּה עם ּדהּיּו"ד הּיּו"ד, נקּדת ְְְֱִִִַַַַָָָָֻֻהיא
האֹותּיֹות, ּכל ּכמֹו ּפרטי ּבצּיּור ּבאה היא הּיּו"ד אֹות ּגם ְְְִִִִִֵַַָָָָָהּנה
אינֹו הרי ּבגלּוי, ּבהׂשּכלה ׁשּבאה הּגלּויה ּדחכמה ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָוהינּו
הּוא ּדאז הּמׂשּכיל, ּבכח ׁשהיא ּכמֹו החכמה לכח ּכלל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּדֹומה
ער מּזה, להּנתק לֹו אפׁשר ׁשאי וערבּות הּנעימּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבתכלית

ּדער פּון זי אּפרייסין13קען להעֹוסקיםגניט וכּידּוע , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
הּׁשלֹום, עליו אבינּו אברהם נדיבת היתה וזה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֻּבמׂשּכלֹות,
והערבּות והּנעימּות עצמֹו את להּניח ּבנפׁשֹו נדיב ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
וחּפׂש לידֹו, ׁשּבא ּדכיון והינּו זּולתֹו, טֹובת ּבׁשביל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו
למי לבאר לידֹו, ׁשּיבֹוא ורּוחנּיים ּגׁשמּיים עצֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכּמה
מחּיהּו יחיד ּבֹורא יתּבר ׁשהּוא הּבריאה, ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּנעימּות על וּתר הּנה הוי', אחדּות ענין ּולהסּביר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנהיגתֹו,
ּגדֹולה, נפׁש מסירת ּדזהּו אלקּות ּבהּׂשגת ׁשּלֹו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהערבּות

ּביּה ּכתיב ּתםדולכן ענין ׁשהּוא נאמן", לבבֹו את "ּומצאת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ערינסטקייט הארציגע ּדי הּוא הּלב ּדתם ּבעבֹודהההּלב, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

להוי', אהבתֹו ּגדל מּצד רק עׂשה הּנה זה ּדכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבפעל,
ּביּה ּדאפןו14ואיּתמר הינּו ּכּמים", אחרי נמׁש אב "זכֹור ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ּומעלתּה הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם עבֹודת ׁשל ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָהאהבה
הּמעלה היא מה מּובן אינֹו ּכן אם הּמים, טבע ּכמעלת ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהיא
לּה ׁשּיׁש האלקית להּנפׁש ּובפרט ּבכלל, אׁש ּכרׁשּפי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאהבה
אׁש ׁשל ּדרׁשפים הּמעלה היא מה לאלקּות, טבעית ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאהבה
ׁשל ּדׁשלהבת מּכחּה ּבאים אלּו ּדרׁשפים יֹותר ועֹוד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹחזקה,

ִֵּגהּנֹום.
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.94 עמוד תש"ג השיחות ספר .30 עמוד שם טו. ו. ב. עמוד ה'ש"ת

ב.7) סא, ברכות
יבא.8) שם: בגמרא
בפה.9) שם: בגמרא
יז.10) שער צדיקים ארחות
י11) פרק תרפ"ט הנהנה כל המתחיל: דיבור [מאמרים] גם ראה

הסכת ואילך). ב עמוד סוף כו, א חלק קונטרסים המאמרים (ספר

[נדפס א רנט, שם קונטרסים המאמרים (ספר ג פרק תרצ"ג ושמע
המאמרים (ספר תרח"ץ תולדות ואלה ואילך]). 101 עמ' ג' כרך לקמן
הזכרונות בספר נעתקה טוב שם הבעל תורת וראה קכט). עמוד תרח"ץ

.344 עמוד א חלק
לך.12) פרשת ריש חיים ותורת אור תורה ראה
דעם.13) להיות: צריך אולי
ובכמה14) .174 עמוד תש"ד המאמרים ספר גם וראה גשם. פיוט
מקומות.
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למקֹום מּמקֹום ׁשהל ּבפעל, נפׁש ּבמסירת הּׁשלֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
ּבפעל, נפׁש ּבמסירת ּבעֹולם יתּבר אלקּותֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלפרסם

עקיבא ּדרּבי נפׁש ּבהרּגׁש6ּדמסירת ּדבר מבּקׁש ּבֹו היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּוכמאמר עצמֹו, ּתבֹוא7טֹובת ואקּימּנה",8"מתי לידי ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָ

מבּקׁש ׁשּום ּבזה היה לא הּׁשלֹום עליו אבינּו ְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹֻּובאברהם
ּכלל, ועּכּוב מניעה ׁשּום ּבלי הּדבר עצם קּים אם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָלעצמֹו,
(ּבבא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר האסּורים, ּבבית ּכׁשאסרּוהּו ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ׁשלׁש אבינּו, אברהם נחּבׁש ׁשנים "עׂשר א) צא, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתרא
עבֹודתֹו ּבׁשביל היה זה ּדכל ּבקרּדּו", וׁשבע ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָּבכּותא
לג) כא, (ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולם, אלקּות ְְְְֱִִֵֶָָָֹּבפרסּום
עֹולם", אל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ"וּיּטע
אל לקיׁש, ריׁש "אמר א) י, (סֹוטה ז"ל רּבֹותינּו ְְִֵֵַַַַָָָָואמרּו
אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתקרא

ּבפי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּכיצד?9לׁשמֹו וׁשב. עֹובר ּכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָ
מּׁשּלי וכי להם: אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ׁשאכלּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָלאחר
ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם! עֹולם אלקי מּׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹאכלּתם?!
ּדאברהם הּנדיבּות ענין ּדזהּו העֹולם"! והיה ׁשאמר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָלמי
ונדיב ּבגּופֹו נדיב ּבממֹונֹו נדיב ׁשהיה הּׁשלֹום, עליו ְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָאבינּו

היא10ּבנפׁשֹו ּבנפׁשֹו ּדהּנדיבּות עצמֹו11, את ּׁשהּניח מה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַ
נפלא מׂשּכיל ׁשהיה ּדהגם והינּו זּולתֹו, טֹובת ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשביל

רם אב ׁשהּוא אברם נקרא ּדלכן אלקּות, ּבחינת12ּבהּׂשגֹות , ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹ
סתימאה חכמה הינּו רם, ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ,בהחכמה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבכח ׁשהיא ּכמֹו החכמה ּכח היא הּנה הּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּובכחֹות
החכמה ענין מּכמֹו ּומדרגה ּבמעלה ּגבהה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמׂשּכיל
ׁשהיא ּכמֹו ּדחכמה היֹות ּדעם ּבהתּגּלּות, ׁשּבאה ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָּכמֹו
נקּדת ׁשהיא נעלית, ּבמדרגה ּכן ּגם היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבהתּגּלּות
ּבדר ּבאה היא הרי ּדּקּותּה לעצם הּנה ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹההׂשּכלה,

זֹו[הברקה]ּבריקה ּבנקּדה הרי מקֹום ּומּכל ּבלבד, ּוסקירה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻ
ועם ההיא, ׁשּבההׂשּכלה הענינים ּפרטי ּכל יׁש ּכבר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה
ראׁשית הּנה ּגּלּוי ּדכל נקּדה, נקראת החכמה ּדכללּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָָָָֻהיֹות
ּדחכמה הּנקּדה הּנה מקֹום ּומּכל לבד, ּבנקּדה היא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּגּלּוי
מקֹום ּומּכל נקּדה, רק היֹותּה עם ּדהּיּו"ד הּיּו"ד, נקּדת ְְְֱִִִַַַַָָָָֻֻהיא
האֹותּיֹות, ּכל ּכמֹו ּפרטי ּבצּיּור ּבאה היא הּיּו"ד אֹות ּגם ְְְִִִִִֵַַָָָָָהּנה
אינֹו הרי ּבגלּוי, ּבהׂשּכלה ׁשּבאה הּגלּויה ּדחכמה ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָוהינּו
הּוא ּדאז הּמׂשּכיל, ּבכח ׁשהיא ּכמֹו החכמה לכח ּכלל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּדֹומה
ער מּזה, להּנתק לֹו אפׁשר ׁשאי וערבּות הּנעימּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבתכלית

ּדער פּון זי אּפרייסין13קען להעֹוסקיםגניט וכּידּוע , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
הּׁשלֹום, עליו אבינּו אברהם נדיבת היתה וזה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֻּבמׂשּכלֹות,
והערבּות והּנעימּות עצמֹו את להּניח ּבנפׁשֹו נדיב ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
וחּפׂש לידֹו, ׁשּבא ּדכיון והינּו זּולתֹו, טֹובת ּבׁשביל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו
למי לבאר לידֹו, ׁשּיבֹוא ורּוחנּיים ּגׁשמּיים עצֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכּמה
מחּיהּו יחיד ּבֹורא יתּבר ׁשהּוא הּבריאה, ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּנעימּות על וּתר הּנה הוי', אחדּות ענין ּולהסּביר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנהיגתֹו,
ּגדֹולה, נפׁש מסירת ּדזהּו אלקּות ּבהּׂשגת ׁשּלֹו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהערבּות

ּביּה ּכתיב ּתםדולכן ענין ׁשהּוא נאמן", לבבֹו את "ּומצאת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ערינסטקייט הארציגע ּדי הּוא הּלב ּדתם ּבעבֹודהההּלב, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

להוי', אהבתֹו ּגדל מּצד רק עׂשה הּנה זה ּדכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבפעל,
ּביּה ּדאפןו14ואיּתמר הינּו ּכּמים", אחרי נמׁש אב "זכֹור ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ּומעלתּה הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם עבֹודת ׁשל ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָהאהבה
הּמעלה היא מה מּובן אינֹו ּכן אם הּמים, טבע ּכמעלת ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהיא
לּה ׁשּיׁש האלקית להּנפׁש ּובפרט ּבכלל, אׁש ּכרׁשּפי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאהבה
אׁש ׁשל ּדרׁשפים הּמעלה היא מה לאלקּות, טבעית ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאהבה
ׁשל ּדׁשלהבת מּכחּה ּבאים אלּו ּדרׁשפים יֹותר ועֹוד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹחזקה,

ִֵּגהּנֹום.
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המאמרים6) ספר קע. עמוד תרח"ץ המאמרים ספר ראה - זה בכל
.94 עמוד תש"ג השיחות ספר .30 עמוד שם טו. ו. ב. עמוד ה'ש"ת

ב.7) סא, ברכות
יבא.8) שם: בגמרא
בפה.9) שם: בגמרא
יז.10) שער צדיקים ארחות
י11) פרק תרפ"ט הנהנה כל המתחיל: דיבור [מאמרים] גם ראה

הסכת ואילך). ב עמוד סוף כו, א חלק קונטרסים המאמרים (ספר

[נדפס א רנט, שם קונטרסים המאמרים (ספר ג פרק תרצ"ג ושמע
המאמרים (ספר תרח"ץ תולדות ואלה ואילך]). 101 עמ' ג' כרך לקמן
הזכרונות בספר נעתקה טוב שם הבעל תורת וראה קכט). עמוד תרח"ץ

.344 עמוד א חלק
לך.12) פרשת ריש חיים ותורת אור תורה ראה
דעם.13) להיות: צריך אולי
ובכמה14) .174 עמוד תש"ד המאמרים ספר גם וראה גשם. פיוט
מקומות.

מושגת.ב. שאינה מזה.ג.סתומה להתנתק יכול לא בו.ד.הוא הלב.ה.כתוב בו.ו.תמימות ונאמר
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השולחן סידור החסידים: זקני מנו הזכויות בעשרת

הסכין, השחזת המקוה, תיקון התפלה, נוסח ערוך,

ת"ו, הקודש ארץ בני החזקת החסידות, תורת פרסום

העולם בכל התקבלו ספריו והגאולה, במאסר הישיבה

עשרת רב, בשם ונכתר הקדמונים הגאונים כספרי

וברכתו ודביקות, תשובה התעוררות ושפועלים הניגונים
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תורה בהחזקת ישתדלו חסידים אשר מקום שבכל

לרבבה. יהיה והאחד יצליחו ומצוות

תחת, לעומק קשור רום עומק מוטעה, להיות אסור

בכך שווים ביותר הקטן והדבר ביותר הנעלה הדבר

את לדעת תמיד מוכרחים מוטעה, להיות שאסור

הנכון. החשבון

לעשות מתאים שאינו זמן שיש יודעים עסקים בעלי

לא מאד ייעשה חשבון אז יעשו אם שכן חשבונות, בו

ולא בהרגשה וליפול במבוכה לבוא ויכולים הלב, על טוב

מכך. כלום יצא

היו גדול, לעשיר ונחשב גדול סוחר חסיד, יהודי היה

פרויקטים בביצוע התעסק גדולות, בטוחות לו

ובישבו קשה מצב עליו עבר זמן באותו ממשלתיים.

הבטוחות ובידעו רבות מסחריות הצעות בשמעו בחדרו,

בינתיים עסקות. לאותן להיכנס החליט לו, שיש הגדולות

את לך הבאתי לו, ואמר שלו הפנקסים מנהל אליו נכנס

אינו כעת שוטה, הנך הסוחר: לו ענה החובות. מאזני

למאזנים. הזמן

צריכים שלא זמן שישנו יודעים עסקים בעלי

לפעול יש הבטוחות, את לנצל יש הכל, הסך על להסתכל

יעזור. בודאי שהשי"ת ולקוות הגלגל את ולהניע

את יודעים הם הטעיה, זו אין האמיתית, הדרך זוהי

יודעים הם בעולם, הם היכן יודעים הם היטב, החשבון

הם כך עם יחד אך חייבים, הם ומה להם מגיע מה

הבטוחות את מאד לייקר יש להתייגע, שיש יודעים

כל של ומצבם הוא מצבו את בעזה"י להיטיב כדי ולנצלם

בסביבתו. הנמצאים

את לייקר יש כיצד היטב יודע הוגן עסק בעל

של אלא שלו אינם שהכספים ובידעו שלו, הנאמנות

מה על בהוצאה, היטב מחושב להיות עליו � אחרים

העסק, בהבראת מדובר אם ההלוואה, בכספי להשתמש

בהלוואות להשתמש ומותר הכנסה היא ההוצאה הרי

השי"ת. לו יצליח דבר וסוף ובנאמנות,

צריכים שלא זמנים ישנם בעבודה. גם הדבר כך

הדבר עלול במאזן, לדפדף אסור הכל, הסך על להסתכל

לנצל יש הלב, על ולקושי בעינים למחשך אותו להביא

בלימוד לעסוק ולהמשיך וההלוואות הבטוחות את

ביתר זאת לעשות אדרבא אלא ברוחו ליפול לא ובתפלה,

לו. יעזור שודאי להשי"ת ולקוות חיוניות וביתר רעננות

"לא כי גדולים, בטחונות יש הזמנים בכל ליהודים

ישראל" שומר יישן ולא ברוך4ינום הרי כך שבגלל ,

ישראל" אלמן לא "כי ש"שה5השם כך על להביט מבלי ,

ישראל יחיש6פזורה המדינות, בכל ומפורד מפוזר ,

אמן, בימינו במהרה צדק גואל ידי על גאולתנו השי"ת

מלמד שהרבי כפי ישראל", אלמן "לא השם ברוך הרי

ובמיוחד קטן, דבר בכל הגדלות את לראות אותנו

ירבו כן ילדים אלפי גדולים, דברים גם ישנם שבחלקם

והם חיצוניות חכמות בלי תורה תורה, ב"ה לומדים

ב"ה יש ליהודים ישראל, בבית רעננים חיים יכניסו

משיחא עקבות של בזמן במיוחד גדולים, בטחונות

ארץ" יכסה חוזק7כש"החושך הרע עין בלי ב"ה נראה �

הלוואות מלמעלה לנו מלווים תוקף, ביתר הבטחונות

יחיו יהודים ישנם כזה, קשה רוחני שבמצב גדולות,

לעבודה רגש מאיר אשר ויש תורה, בהרבצת העוסקים

שלנו. הבטחונות על מראה זה הרי � החסידות בדרכי

לנו אסור בעבודה. לנצל צריכים היו זו שנאמנות אלא

של כמצבו זה הרי הכללי, במצבנו עצמנו את להשלות

בעלי והמוני, גס נעשה ה"עולם" קשה, בזמן עסק בעל

והמסחר העסק את שסיימו אחרי בעבר נחים, בתים

כיום ואילו ללמוד, המדרש לבית הולכים היו היומי,

ללמוד, בא אינו גדול חלק הנה היום, עבודת כשמסיימים

ההכרח מן היום כל במשך שהתייגעו שאחרי בתואנה

שינוחו.

הישרים והאברכים ב'הבראה', עוסקים בתים בעלי

הם נחים, שהמבוגרים כשרואים ללימוד, ששייכים

שמכל הוא הכל והסך אחרות, עבודות להם מחפשים

של אחד מסוג עובר והקור קר, אויר נוצר ביחד האמור

קר נעשה השני ללמוד, קר נעשה זה שני, לסוג אנשים

תפילין, הנחת לאי המביא דבר כפשוטו, גם להתפלל ר"ל

ללימוד מהקור וכו', ליד שבא היכן לאכול שבת, לחילול

קרירות נוצרת קר, ר"ל נעשה הכל למקוה, קור נעשה

כן לא, או מקוה ישנה אם נוגע לא הדברים, לכל ר"ל

זמן אין נזהרים, לא או להיזהר שצריכים במה נזהרים

להינ צריכים כאלה, לדברים היכןלדאוג אך ולנוח. פש

הם היכן החסידים? הם היכן הנפש? מסירות היא

לרבי עושים? לא מדוע מעוררים, לא מדוע ה"תמימים"?

ובכך ישראל כלל על בפועל נפש מסירות היתה הרי

יעשו וכאשר ולעשות לפעול שיוכלו אחד לכל כוח העניק

יצליחו. �

חסידים, שהקים עד יסורים הרבה כך כל היו לרבי

זה מדוע כלל הפלא מן זה אין עבודה. בעלי שהקים עד

עליו אבינו מאברהם גדול לנו מי קשה, כך כל לרבי הגיע

שנה מאה בן לאלקות, מרכבה דאצילות, נשמה השלום,

עד יצחק. בנו לו נולד אז ורק � נסיונות שמונה עבר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהרבי אחרי כעת אך הרבה. לעבור צריכים יהודי שנולד

קל � עבודה על נפש מסירות של הצינור את פתח

נעשה לא מעצמו ולפעול, לעבוד ההכרח מן אבל בהרבה,

דבר. שום

שהמצב חושבים עמוקה, שחורה במרה נתון אני

זאת בכל נמצאים הדור ערך לפי הרי ביותר, ר"ל נחות

כך, איננה האמת אך שמים, ויראת תורה של במצב

שצריך כפי מעוררים לא האוהל, יושבי בזה ואשמים

לגמרי. אחר המצב היה � מעוררים היו אילו לעורר,

המצב אין אך פעמים, הרבה כך על דיברו שכבר למרות

מנוחה. נותן

דרכי מיסודי אחת היא חסידים אצל התוועדות

עצם משקה. כוסית ליד הרי ומתוועדים החסידות,

מגיעים כיצד פלא זה הרי מופרך. להיות צריך המשקה

מדות וגם השגה, הרי היא חסידות למשקה. חסידים

כיצד שבשכל, מדות כלומר השכל, פי על הן חסידות

ענין עיקר משקה? ללקיחת חסידים באים איפוא

חדש, שם שאינו חסיד שזהו זהירות, הוא החסידות

ליכול" חרבא אפום לחם8"נהמא פרוסת כשמכניסים ,

ובמיוחד לחם, גם אלא בשר רק לא כחרב, זה הרי בפה

היין, בענין יתירה זהירות צריכים הקבלה פי ועל משקה,

שתלויה הלימוד הצלחת בענין האלשיך שכתב כמו

הדקים, במאכלים הוא מהם ואחד דברים בשלשה

הזהירות היא ההכנות מן שאחת הקבלה בלימוד ובפרט

יין על קידוש לעשות לא שהורו זמנים היו יין. בשתיית

הוא משקה לטעימת האמיתי הטעם אלא לחם. על אלא

דרך ועל העור, את לשרות פנימית, כוונה בשביל

העור. הפשטת בשביל שהיא השחיטה לפני ההשקאה

העורמ את חודר זה העור, מתרכך חסידי משקה טעימת

מקבל חסידי משקה טעימת ליד האמת. על המכסה

ואז מבינים אז אחרות, פנים טוב" ועשה מרע ה"סור

גם חלילה, גמור לרע הכוונה אין שב"רע" בשכל "מונח"

ב"טוב" ואילו רע, הוא � לו נחוץ שאינו המותר דבר

טוב סתם, טוב שקוראים מה לא גמור, לטוב הכוונה

עם באה זו הנחה באמת. לטוב הכוונה אלא גרוע, מאשר

הטבעית הנפש של הבהמה כשעור חסידי משקה טעימת

מתרכך.

משקין של השני הענין ברוחניות שייך אם אחד שאל

אדמו"ר כ"ק וענה סירכא? מחמת השחיטה, לפני

עליונה מדריגה זו אלא בעבודה, שייך זה בודאי שליט"א:

סירכא לו שיש מצבו שיודע מדריגה בעל זה הרי יותר,

מהפשטת היא העבודה התחלת אבל להסירה, ומתעסק

העור.

המאמר בביאור אמר ועוסקין9אבי שיושבין "עשרה

שהתורה מתעסקים � אחד" אפילו ומנין וכו' בתורה

מקיפים גם נמשכים אז התורה, אור את להרגיש תשפיע

לכך וההתעוררות יתברך, לשבתו מכון מקדש זהו נעלים.

ההדיוט" מן להביא ו"מצוה מזבח, התוועדות10היא �

חסידית.

בפשוט אף מישראל אחד בכל נמצא מעלה של האש

בראש בוכה או נאנח כשיהודי אמר הסבא שבפשוטים.

� בפרנסה או בבריאות חלילה גשמי טוב לא על השנה

שכל בגלל שזה אבי כך על אומר עילאה. תשובה זהו

כלומר יותר, עליונה במדריגה היא השנה בראש תנועה

יהודי כל � דפנימיות ובפנימיות בפנימיות, היא תנועה כל

מצוה אלא, מעלה. של האש ישנו יהודי ובכל יהודי, הוא

רעים באהבת חסידית התוועדות וזה ההדיוט, מן להביא

על לתורה, עתים קביעות על מתדברים בה ובידידות,

אשר את שופכים ליהודי, טובה עשיית על מדה, בירור

במתכוין השני את גם ומעוררים מתעוררים הלב, על

לתבוע וצריכים אברכים, עם מדברים במתכוין, ושלא

בפועל ללמוד לבוא מחוייבים שהם לדעת שעליהם מהם

ומצוות. תורה שומרי להיות סביבתם על ולהשפיע

`"vxz ,elqk h"i
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ה.9) ג, אבות
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להכשיר ובכך הקבלה, ללימוד דרך בה לסלול כדי לפינסק לבוא בעלֿשם אליהו רבי החליט כאשר

מסע שנה. שבעים בן הזה המקובל הצדיק היה זה, בעקבות שבאה החסידות להופעת הקרקע את

1
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שהרבי אחרי כעת אך הרבה. לעבור צריכים יהודי שנולד

קל � עבודה על נפש מסירות של הצינור את פתח

נעשה לא מעצמו ולפעול, לעבוד ההכרח מן אבל בהרבה,

דבר. שום

שהמצב חושבים עמוקה, שחורה במרה נתון אני

זאת בכל נמצאים הדור ערך לפי הרי ביותר, ר"ל נחות

כך, איננה האמת אך שמים, ויראת תורה של במצב

שצריך כפי מעוררים לא האוהל, יושבי בזה ואשמים

לגמרי. אחר המצב היה � מעוררים היו אילו לעורר,

המצב אין אך פעמים, הרבה כך על דיברו שכבר למרות

מנוחה. נותן

דרכי מיסודי אחת היא חסידים אצל התוועדות

עצם משקה. כוסית ליד הרי ומתוועדים החסידות,

מגיעים כיצד פלא זה הרי מופרך. להיות צריך המשקה

מדות וגם השגה, הרי היא חסידות למשקה. חסידים

כיצד שבשכל, מדות כלומר השכל, פי על הן חסידות

ענין עיקר משקה? ללקיחת חסידים באים איפוא

חדש, שם שאינו חסיד שזהו זהירות, הוא החסידות

ליכול" חרבא אפום לחם8"נהמא פרוסת כשמכניסים ,

ובמיוחד לחם, גם אלא בשר רק לא כחרב, זה הרי בפה

היין, בענין יתירה זהירות צריכים הקבלה פי ועל משקה,

שתלויה הלימוד הצלחת בענין האלשיך שכתב כמו

הדקים, במאכלים הוא מהם ואחד דברים בשלשה

הזהירות היא ההכנות מן שאחת הקבלה בלימוד ובפרט

יין על קידוש לעשות לא שהורו זמנים היו יין. בשתיית

הוא משקה לטעימת האמיתי הטעם אלא לחם. על אלא

דרך ועל העור, את לשרות פנימית, כוונה בשביל

העור. הפשטת בשביל שהיא השחיטה לפני ההשקאה

העורמ את חודר זה העור, מתרכך חסידי משקה טעימת

מקבל חסידי משקה טעימת ליד האמת. על המכסה

ואז מבינים אז אחרות, פנים טוב" ועשה מרע ה"סור

גם חלילה, גמור לרע הכוונה אין שב"רע" בשכל "מונח"

ב"טוב" ואילו רע, הוא � לו נחוץ שאינו המותר דבר

טוב סתם, טוב שקוראים מה לא גמור, לטוב הכוונה

עם באה זו הנחה באמת. לטוב הכוונה אלא גרוע, מאשר

הטבעית הנפש של הבהמה כשעור חסידי משקה טעימת

מתרכך.

משקין של השני הענין ברוחניות שייך אם אחד שאל

אדמו"ר כ"ק וענה סירכא? מחמת השחיטה, לפני

עליונה מדריגה זו אלא בעבודה, שייך זה בודאי שליט"א:

סירכא לו שיש מצבו שיודע מדריגה בעל זה הרי יותר,

מהפשטת היא העבודה התחלת אבל להסירה, ומתעסק

העור.

המאמר בביאור אמר ועוסקין9אבי שיושבין "עשרה

שהתורה מתעסקים � אחד" אפילו ומנין וכו' בתורה

מקיפים גם נמשכים אז התורה, אור את להרגיש תשפיע

לכך וההתעוררות יתברך, לשבתו מכון מקדש זהו נעלים.

ההדיוט" מן להביא ו"מצוה מזבח, התוועדות10היא �

חסידית.

בפשוט אף מישראל אחד בכל נמצא מעלה של האש

בראש בוכה או נאנח כשיהודי אמר הסבא שבפשוטים.

� בפרנסה או בבריאות חלילה גשמי טוב לא על השנה

שכל בגלל שזה אבי כך על אומר עילאה. תשובה זהו

כלומר יותר, עליונה במדריגה היא השנה בראש תנועה

יהודי כל � דפנימיות ובפנימיות בפנימיות, היא תנועה כל

מצוה אלא, מעלה. של האש ישנו יהודי ובכל יהודי, הוא

רעים באהבת חסידית התוועדות וזה ההדיוט, מן להביא

על לתורה, עתים קביעות על מתדברים בה ובידידות,

אשר את שופכים ליהודי, טובה עשיית על מדה, בירור

במתכוין השני את גם ומעוררים מתעוררים הלב, על

לתבוע וצריכים אברכים, עם מדברים במתכוין, ושלא

בפועל ללמוד לבוא מחוייבים שהם לדעת שעליהם מהם

ומצוות. תורה שומרי להיות סביבתם על ולהשפיע
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להכשיר ובכך הקבלה, ללימוד דרך בה לסלול כדי לפינסק לבוא בעלֿשם אליהו רבי החליט כאשר

מסע שנה. שבעים בן הזה המקובל הצדיק היה זה, בעקבות שבאה החסידות להופעת הקרקע את
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כך – מוורמייזא הבעלֿשם אליהו, רבי ברם, בגילו. אדם עבור קלה משימה היה לא לפינסק מפראג

לדרך. ויצא דבר, משום נרתע לא – לראשונה שמו התפרסם שבה העיר שם על נקרא היה

ללון הלך הוא עת. שבאותה הרבים הנודדים מן אחד כמו פשוט, כאורח לפינסק הגיע הוא

שמו. את לאיש גילה ולא האורח, עוברי העניים כל התאכסנו שם העירוני, ב"הקדש"

ואורח פניו הדרת את להסתיר יכל לא – וזהותו שמו את להסתיר אליהו רבי הצליח שאם אלא

מסתתר לבלוט, לא וההשתדלות הפשוטים הבגדים מאחורי כי ולראות בו להסתכל היה די התנהגותו.

רבו תקופה באותה מעלה. כבן בו שהרגישו האכסנאים מן כמה כן, אם היו, הרגילים. מן שאיננו אדם

על עמדו שאנשים לאחר גם זהותם את גילו לא הללו גלות. שערכו הנסתרים והגאונים הצדיקים

לדרגת בהתאם פנים קבלת לו נערכה למדן, הוא שהאורח התברר כאשר רבים, במקרים גדלותם.

מקרים היו כבודו. לפי דירה לו מספקים אם כי ב"הקדש", אותו משאירים היו לא אופן ובכל למדנותו,

פנים מעמיד היה תורה דברי איתו דיברו כאשר וגם נסתר, להישאר מחיר בכל רצה שהאורח אחרים,

הדברים. את מבין שאינו

הנראה זקן יהודי של הימצאותו על הקהל לראשי האכסניה אנשי הודיעו אליהו רבי של במקרה

עם לשוחח כדי אברכים בשני בחר כך, על לו שמסרו העיר, של רבה כץ, נפתלי רבי גדול. כלמדן

למדנותו. מדת על עלֿידיֿכך ולעמוד תורה בדברי האורח

להסתיר כלל זה ניסה לא – תורה דברי אתו לדבר והחלו אליהו רבי אל האברכים שני הגיעו כאשר

הדור. מגדולי אם כי רגיל למדן שאינו איש עומד לפניהם כי מיד נוכחו השליחים גדלותו, את

מיד מימצאיהם. על העיר לרב מיד לדווח מיהרו אך זהותו, את שיגלה האורח על לחצו לא הם
לכבוד במינה מיוחדת קבלתֿפנים פינסקאורגנה למדני וטובי העיר רב במינו. המיוחד הנסתר, האורח

מאד. גדלה מגאונותו והתפעלותם מקיפה, תורנית שיחה אתו ניהלו

אליהו רבי פינסק. של המפוארות הישיבות משלש אחת בכל שיעור להשמיע הוזמן האורח

יוכל שבכך כדי שיעוריהם, את עצמם הישיבות ראשי יאמרו שתחלה בתנאי לכך ניאות בעלֿשם

ובאותה נושא באותו פלפול בעצמו הבעלֿשם אמר שסיימו לאחר התורה. בלימוד דרכם אל להתוודע

מהם. מאד התפעל הלומדים ציבור וכל עז, רושם השאירו אליהו רבי של התורה חידושי דרך.

מבוגרים למדנים ממבקרים, העת כל המה הבית פינסק. מנכבדי אחד אצל אכסניה קיבל אליהו רבי
לשמו שאל לא איש וחריפות. בבקיאות גדושה שהיתה הבעלֿשם, של מתורתו מאד שהתענגו וצעירים,

כ"ץ. נפתלי רבי העיר, של לרבה פרט זהותו, את ידע לא ואיש האורח, של

וראו אחריו כרוכים שהיו רבים תלמידים אליהו רבי לו רכש הזמן במשך שבועות. שלושה עברו

והיה בתלמידים, מעוניין היה מצדו הוא גם קצר. לזמן אפילו ממנו נפרדו לא הללו ורבם. מורם את בו

שיעור. יום כל תלמידיו לפני משמיע

בפניהם והשמיע ומעריצים תלמידים קיבל ובה דירה, לעצמו אליהו רבי שכר קצר זמן כעבור

כולם – תלמידיו כל הקבלה. דרך היא האורח הגאון של שדרכו והתברר רב זמן עבר לא שיעוריו.
הקבלה. דרך של נלהבים מעריצים להיות הפכו – הקבלה בדרך שנלחמו ישיבות אותן חניכי

מגדולי שאחד הקבלה, לדרך המתנגדים ראשי פינסק, של והלמדנים הישיבות ראשי תפסו לפתע

הם, חמתם. את העלה הדבר העיר. למדני מטובי רב מספר לצדו ומשך מבצרם לתוך חדר המקובלים
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אחיזה, כל לעולם לקבלה תהיה לא בפינסק, שאצלם, בטוחים היו בקבלה, מלחמה ימיהם כל שניהלו

רגליהם. מתחת נשמטת הקרקע כי לדעת נוכחו והנה

הרבה. לעשות ידם לאל היה לא אך הקבלה, התפשטות את לעצור כדי לעשות מה עצה טיכסו הם

של דגלו אל שעברו פינסק של ישיבותיה שלש בכל התלמידים מספר התרבה כך – חרונם שגדל ככל
יציאה בודד. אליהו רבי היה לא שוב בדרכו. ההולכים ומן ממעריציו להיות והפכו בעלֿשם אליהו רבי

לצדו. שהיו פינסק למדני מטובי רבים נגד מלחמה היה פירושה נגדו גלויה למלחמה

עתה שעד המתנגדים, מול העת. כל שם התנהלו סוערים ויכוחים בפינסק. שרר לא שהשלום מובן

כוח. ובעל והחלטית יציבה דעה בעל ציבור עמד בלבד, קולם רק נשמע

ובפינס שנתיים אליה.עברו נהרו רבים ותלמידים בעלֿשם, אליהו רבי של גדולה ישיבה התגבשה ק

ומעריציו תלמידיו מספר וגדל הלך דרכו ונגד אליהו רבי נגד העזה והתעמולה ההתנגדות למרות

כל. בפי ולתהלה לשבח התפרסם אליהו רבי של שמו – להוראותיו ונשמעים בדרכו ההולכים

עצמם הם להיות הועיד שאותם המובחרים מתלמידיו חמשים אליהו רבי בחר הזמן בהמשך

זו. בדרך הם גם שהלכו משלהם תלמידים מאות העמידו הללו הקבלה, תורת ומרביצי ממפיצי

כוח בעל גם אם כי גדול למדן רק לא שהיה גבריאל, ר' בשם בפינסק, המתנגדים הלמדנים אחד

הדרך נגד במלחמה לצאת החליט – מעולה נאום כושר בעל לכך ונוסף גוף, ובעל קומה גבה רב, פיזי

למלחמת לצאת ומבוגרים לצעירים קרא שבהן נלהבות דרשות הרף ללא משמיע היה הוא החדשה,

רוח קור על לשמור לתלמידיו הורה אליהו שרבי אלא שלומו, ואנשי בעלֿשם אליהו רבי נגד קודש

ויוצאים וזועמים קופצים היו גבריאל, ר' ע"י שהולהבו המתנגדים, ומאבקים. לויכוחים להיגרר ולא
הדבר אין כאילו לפיהם, מחסום ושמים חרפתם שומעים היו הבעלֿשם אנשי ואילו ומהומה, ברעש

להם. נוגע

והתעלמות לזלזול אות בזה שראו המתנגדים, את יותר עוד הרגיזה אליהו רבי חסידי של שתיקתם

כחוצפה. התנהגותם את ופירשו וחשיבותם, מקיומם

ממחנם, שערקו הבעלֿשם מתלמידי כמה על התנפלו ריתחתם שברוב כך לידי הגיעו המתנגדים

פינסק אלימותם. את יותר עוד הגבירו הבעלֿשם אנשי מצד דומה תגובה הגיעה לא כאשר אותם. והכו

מעשה זה כי סברו אליהו רבי מעריצי אך האלימים, המכים את כמובן, הצדיקו, המתנגדים סערה.
עליו. לשתוק שאסור נבלה

המכים את להזמין אם כי במכות להשיב לא אך להבליג, שלא איפוא, החליטו, הקבלה בעלי

כי ואמרו שקיבלו, לדיןֿתורה ההזמנה את בכעס השליכו מוכרת, היתה שזהותם המכים, לדיןֿתורה.

טענו. – הצדק" עלֿפי להם המגיע את קיבלו "הללו הנפגעים עם להתדיין מוכנים אינם

היו הקבלה בעלי בין לדיןֿתורה. מסרבים כדין חרם, המתנגדים על יכריזו כי איימו הקבלה בעלי

היתה לא אילו מדרישתם. להתעלם יכלו לא שהמתנגדים כך פינסק, של ונכבדיה מלמדניה רבים כבר

משיבים הקבלה בעלי היו – אלימות מתגובות להימנע הבעלֿשם של הוראתו הקבלה בעלי על חזקה
אלימות. מכל נמנעו רבם הוראת מחמת אך ועין. בשן יוצאים היו והללו כגמולם למתנגדיהם

תורה". ל"דין המתנגדים הבאת נושא רק עמד הפרק על
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אחיזה, כל לעולם לקבלה תהיה לא בפינסק, שאצלם, בטוחים היו בקבלה, מלחמה ימיהם כל שניהלו

רגליהם. מתחת נשמטת הקרקע כי לדעת נוכחו והנה

הרבה. לעשות ידם לאל היה לא אך הקבלה, התפשטות את לעצור כדי לעשות מה עצה טיכסו הם

של דגלו אל שעברו פינסק של ישיבותיה שלש בכל התלמידים מספר התרבה כך – חרונם שגדל ככל
יציאה בודד. אליהו רבי היה לא שוב בדרכו. ההולכים ומן ממעריציו להיות והפכו בעלֿשם אליהו רבי

לצדו. שהיו פינסק למדני מטובי רבים נגד מלחמה היה פירושה נגדו גלויה למלחמה

עתה שעד המתנגדים, מול העת. כל שם התנהלו סוערים ויכוחים בפינסק. שרר לא שהשלום מובן

כוח. ובעל והחלטית יציבה דעה בעל ציבור עמד בלבד, קולם רק נשמע

ובפינס שנתיים אליה.עברו נהרו רבים ותלמידים בעלֿשם, אליהו רבי של גדולה ישיבה התגבשה ק

ומעריציו תלמידיו מספר וגדל הלך דרכו ונגד אליהו רבי נגד העזה והתעמולה ההתנגדות למרות

כל. בפי ולתהלה לשבח התפרסם אליהו רבי של שמו – להוראותיו ונשמעים בדרכו ההולכים

עצמם הם להיות הועיד שאותם המובחרים מתלמידיו חמשים אליהו רבי בחר הזמן בהמשך

זו. בדרך הם גם שהלכו משלהם תלמידים מאות העמידו הללו הקבלה, תורת ומרביצי ממפיצי

כוח בעל גם אם כי גדול למדן רק לא שהיה גבריאל, ר' בשם בפינסק, המתנגדים הלמדנים אחד

הדרך נגד במלחמה לצאת החליט – מעולה נאום כושר בעל לכך ונוסף גוף, ובעל קומה גבה רב, פיזי

למלחמת לצאת ומבוגרים לצעירים קרא שבהן נלהבות דרשות הרף ללא משמיע היה הוא החדשה,

רוח קור על לשמור לתלמידיו הורה אליהו שרבי אלא שלומו, ואנשי בעלֿשם אליהו רבי נגד קודש

ויוצאים וזועמים קופצים היו גבריאל, ר' ע"י שהולהבו המתנגדים, ומאבקים. לויכוחים להיגרר ולא
הדבר אין כאילו לפיהם, מחסום ושמים חרפתם שומעים היו הבעלֿשם אנשי ואילו ומהומה, ברעש

להם. נוגע

והתעלמות לזלזול אות בזה שראו המתנגדים, את יותר עוד הרגיזה אליהו רבי חסידי של שתיקתם

כחוצפה. התנהגותם את ופירשו וחשיבותם, מקיומם

ממחנם, שערקו הבעלֿשם מתלמידי כמה על התנפלו ריתחתם שברוב כך לידי הגיעו המתנגדים

פינסק אלימותם. את יותר עוד הגבירו הבעלֿשם אנשי מצד דומה תגובה הגיעה לא כאשר אותם. והכו

מעשה זה כי סברו אליהו רבי מעריצי אך האלימים, המכים את כמובן, הצדיקו, המתנגדים סערה.
עליו. לשתוק שאסור נבלה

המכים את להזמין אם כי במכות להשיב לא אך להבליג, שלא איפוא, החליטו, הקבלה בעלי

כי ואמרו שקיבלו, לדיןֿתורה ההזמנה את בכעס השליכו מוכרת, היתה שזהותם המכים, לדיןֿתורה.

טענו. – הצדק" עלֿפי להם המגיע את קיבלו "הללו הנפגעים עם להתדיין מוכנים אינם

היו הקבלה בעלי בין לדיןֿתורה. מסרבים כדין חרם, המתנגדים על יכריזו כי איימו הקבלה בעלי

היתה לא אילו מדרישתם. להתעלם יכלו לא שהמתנגדים כך פינסק, של ונכבדיה מלמדניה רבים כבר

משיבים הקבלה בעלי היו – אלימות מתגובות להימנע הבעלֿשם של הוראתו הקבלה בעלי על חזקה
אלימות. מכל נמנעו רבם הוראת מחמת אך ועין. בשן יוצאים היו והללו כגמולם למתנגדיהם

תורה". ל"דין המתנגדים הבאת נושא רק עמד הפרק על
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ycew zexb`

רפ"ז ניסן כ"ט ב"ה

לעני"ג

אי"א וו"ח המפורסם הרב ידי"ע כבוד

שי' מוהרש"ז

וברכה. שלום

הרה"ג ידידנו בקשת א[ו]דות לח"ז מי"ג מכתבו על במענה

פונט חמשים ארבעים בסך גמ"ח בהשגת ריבקין שי' הרמ"צ

כתב כן הנה הכהן, שי' רמ"ז הרב ידידנו נסיעת הוצאת לצורך

לכם כתב כי נעמצאוו שי' מוהר"ס יקר והכי הנעלה ידידנו לי

תועלת יבוא בעזה"י כי לעשותו הוא נחוץ ובודאי זה, א[ו]דות

בשם, לרב יתמנה שי' הרמ"ז כאשר הנה ית' ובעזרתו הנרצה,

על הדבר יתמלא כי יעזור והשי"ת ענינינו. לכל תועלת יגיע

בגו"ר. מילואו

ונסיעת נסיעתו דבר הענין ממצב לי כותב שאין לפלא

על סדרו אשר הסדר ואת צלחה לארצה"ב שי' הרמ"ד ידידנו

יהי' והשי"ת הענינים. בכל מקומם ממלא יהי' מי נסיעתם זמן

בגו"ר. בעזרם

דבר על הענקין שי' ר"י לידידנו מכתב בזה מסגיר הנני

צ"צ הרב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כי"ק הביכער

וידידי לידידי אותם ימסור אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

של המפתח העתקת לי וישלח העלים, מספר את וימנה יקבלם

אודיעו אשר עד ידו תחת שמורים יהיו והביכער המאמרים,

אשר אלי לשלחם יוכל אופן באיזה היינו בהם יעשה מה

אלי. ישר יגיעו ית' בעזרתו

ומברכו הדו"ש ידידו

שניאורסאהן. יצחק יוסף

[ci jxk v"iixden w"b`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zegpn(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eyóìéì énð àáé÷ò éaøåcnli `ed mb -'eéäé' §©¦£¦¨©¦¥©¦§
.'eéäi'î:`xnbd daiynxaeq `aiwr iaxyïéðcmicnl -øác ¦¦§¨¦¨¨

ïäkì äðznLodkl ozpidl epicy -,ïäkì äðznL øácîyi okle ¤©¨¨©Ÿ¥¦¨¨¤©¨¨©Ÿ¥
dxn`py 'dpiidz'n ,mipdkl lk`py mgld iabl 'eidi' z` cenll

,mipdkl lk`py mgld iabléðä é÷etàì,xnelk ,el` z` `ivedl ± §©¥¨¥
meyn ,miyakd zray iabl xn`py weqtd on cenll `leúBìBòc§

eäðéðdlik` mda oi`e gafnd lr mixhwene ,dlerl mi`ay ± ¦§
lk`p mxyay minlyd iyaka aekir mdn cenll oi`e ,mipdkl

.mipdkl
:sqep xewn d`ian `xnbdàîéà úéòaéàå-xn`z dvxz m`e §¦¨¥¥¨

céâìôéî à÷ déôeb àø÷aiax miwleg envr weqtd yexita ± ¦§¨¥¨¦§§¦
weqta xn`p ,qpp oae `aiwr(k bk my)éaø ,'ïäkì 'äì eéäé Lã÷'Ÿ¤¦§©©Ÿ¥©¦

,øáñ àáé÷òe ,odkl wx ycew mdy weqtd yexityøác eäæ éà £¦¨¨©¥¤¨¨
äæ øîBà éåä ,ïäkì BlekLdíçìmiaixwn oi`e mipdkl lk`py ¤©Ÿ¥¡¥¥¤¤¤

lr mixhwp mdixeni`y minlyd iyak `le ,gafnd lr epnn
.akrn mgldy zcnln 'eidi' zaiz i`ce okle ,gafnd

ñpð ïáeixdy ,odkl eleky xaca weqtd yexit oi`y ,xaeqéî ¤©¨¦
áéúkaezk ike ±'ïäkì eéäé LãB÷',mipdkl wx milk`py rnyny §¦¤¦§©Ÿ¥
ixde,áéúk 'ïäkì 'äì eéäé Lã÷'mbe 'dl mb mdn yiy rnyny Ÿ¤¦§©©Ÿ¥§¦

e ,odklBúö÷nL øác eäæéà`ede gafnd lr axwBúö÷îe ,'äì ¥¤¨¨¤¦§¨©¦§¨
lk`p,íéNák elà øîBà éåä ,ïäkìgafnd lr mixhwp mdixeni`y ©Ÿ¥¡¥¥¥§¨¦

lr mdn miaixwn oi`y mgld izy `le ,mipdkl lk`p mxyae
.miakrn miyakdy zcnln 'eidi' zaiz i`ce okle ,gafnd

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøårnyny qpp oa zprhl dpri dn §©¦£¦¨
:`xnbd daiyn .odkl mbe 'dl mb `edy xaca wqer weqtdyéî¦

,'ïäkìå 'äì eéäé Lã÷' áéúk,'odkl' zaiza e"`e ze`d ztqeza §¦Ÿ¤¦§©§©Ÿ¥
ixde ,odkl mbe 'dl mb `edy rnynyáéúk 'ïäkì 'äì',e"`e `la ©©Ÿ¥§¦

exe`ia ''dl' xn`py dne ,odkl elek `edy exe`ia ok m`eáøãk ©¦§©
àðeä,miyxei el oi`y xbd lfb zayd iabl `ped ax ixack ± ¨

,mipdkl ozip oenndyàðeä áø øîàcxen`d weqtd z` x`al §¨©©¨
df oipra(g d xacna),jk 'odMl 'dl aWEOd mW`d'íMä Bàð÷± ¨¨¨©¨©©Ÿ¥§¨©¥

`ed jexa yecwd,ïäkì Bðúðeon oennd z` milawn mipdkd oi`e §¨©Ÿ¥
.`ed jexa yecwd on `l` ,olfbdz` `aiwr iax yxti o`k mbe

dpeekd oi`e ,odkl epzpe ,mgld z` ,'d e`pwy ,jk 'odMl 'dl' weqtd©©Ÿ¥
.odkl ezvwne 'dl ezvwny xacl

:qpp oae `aiwr iax ewlgp `l eay ote` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦
íéãBî ìkä ,ïðçBé-miakrn miyakd oi`y xaeqy `aiwr iax oia ¨¨©Ÿ¦

micen miyakd z` akrn mgld oi`y xaeqy qpp oa oiae ,mgld z`
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת גודש עמ' ב

אגרות קודש

]ח' ניסן, תשי"ז[

...נכון הדבר לפתח כשרון הדרוש והנאום. והשי"ת יצליחו גם בזה.

קרה"ת בימי חנוכה - מנהגנו עפמש"כ בשו"ת צמח צדק הועתק בקונ' ברוך שעשה נסים. וכ"כ גם 

הרר"ב שי' נאה בלוח כולל חב"ד, שעברתי עליו. ופליאה מה גרם לספק בהנהגת חב"ד מפורסמת.

לוח זמנים לשבוע חוה״מ פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:086:018:508:469:229:1810:2810:2519:1319:1719:3819:4218:5719:52באר שבע  )ק(

6:055:588:488:449:219:1610:2710:2419:1419:1919:3919:4418:4819:54חיפה )ק( 

6:045:578:488:449:199:1510:2610:2319:1419:1819:3919:4318:3719:51ירושלים )ק( 

6:086:018:508:469:229:1810:2910:2519:1419:1819:3819:4318:5719:54תל אביב )ק(

5:585:478:528:469:249:1810:3410:3019:5120:0020:2220:3219:4020:47אוסטריה וינה )ק(

6:456:508:589:009:309:3210:2710:2717:5517:4718:2018:1317:2918:23אוסטרליה מלבורן )ח(

6:055:548:578:519:299:2310:3810:3419:4919:5720:1920:2819:3820:32אוקראינה אודסה )ק(

5:445:328:388:319:109:0410:2010:1519:3619:4520:0720:1719:2520:21אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:075:559:018:559:349:2710:4510:4020:0420:1420:3620:4719:5420:51אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:585:468:548:479:269:1910:3710:3219:5820:0820:3120:4119:4820:45אוקראינה קייב )ק(

5:335:228:278:218:598:5310:0910:0419:2519:3319:5620:0519:1420:09אוקראינה דונייצק )ק(

6:326:229:239:189:569:5011:0511:0120:1420:2220:4420:5220:0321:07איטליה מילאנו )ק(

6:036:018:368:359:069:0510:0910:0718:2418:2318:4518:4418:0518:48אקוואדור קיטו )ח(

7:167:219:309:3110:0210:0410:5911:0018:3018:2218:5518:4818:0618:58ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:118:1810:2510:2710:5610:5811:5211:5319:1719:0819:4419:3518:5219:39ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:256:169:119:069:439:3910:5110:4719:4819:5420:1520:2119:3520:25ארה״ב בולטימור )ק(

6:116:029:008:549:319:2610:4010:3619:4119:4720:0820:1519:2820:27ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:126:039:008:559:329:2710:4010:3619:4019:4720:0820:1419:2720:27ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:456:359:359:2910:0610:0111:1511:1120:2020:2620:4820:5520:0721:07ארה״ב דטרויט )ק(

6:506:449:319:2710:0410:0011:0911:0619:5219:5620:1620:2019:3720:30ארה״ב היוסטן )ק(

6:166:099:008:569:329:2810:3910:3619:3019:3419:5520:0019:1520:10ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:546:489:339:2910:0510:0211:1011:0819:4719:5020:1120:1419:3220:23ארה״ב מיאמי )ק(

6:075:588:558:509:289:2210:3610:3219:3619:4220:0320:1019:2320:24ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:035:538:538:489:259:1910:3310:2919:3819:4520:0620:1319:2620:25ארה״ב שיקאגו )ק(

6:326:339:019:019:309:3010:3110:3018:3218:2818:5418:5118:1118:55בוליביה לה פאס )ח(

6:426:299:379:3110:1010:0311:2111:1620:4320:5321:1621:2720:3321:46בלגיה אנטוורפן )ק(

6:416:299:389:3110:1010:0311:2111:1620:4420:5421:1721:2720:3421:45בלגיה בריסל )ק(

5:465:328:478:409:199:1110:3110:2620:0620:1820:4320:5519:5820:59בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:166:198:388:389:099:1010:0810:0817:5617:5118:1818:1417:3418:20ברזיל ס.פאולו )ח(

6:026:048:248:248:558:559:549:5417:4317:3818:0518:0117:2118:07ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:575:458:558:489:279:2010:3810:3320:0420:1420:3720:4819:5421:05בריטניה לונדון )ק(

6:025:499:028:549:349:2610:4510:4020:1620:2720:5121:0320:0721:23בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:025:499:008:539:329:2510:4410:3920:1120:2120:4520:5620:0221:00גרמניה ברלין )ק(

6:256:139:219:159:539:4611:0410:5920:2620:3620:5821:0920:1621:13גרמניה פרנקפורט )ק(

6:176:208:408:419:109:1110:0910:0917:5717:5218:2018:1517:3518:19דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:186:148:548:519:269:2410:3010:2818:5819:0019:2119:2318:4219:27הודו בומביי )ח(

6:136:098:508:479:229:1910:2610:2418:5618:5719:1819:2018:3919:24הודו פונה )ח(

5:495:388:428:369:159:0810:2410:2019:3819:4720:0920:1819:2720:22הונגריה בודפשט )ק(

6:206:119:089:039:409:3510:4810:4419:4819:5420:1620:2219:3520:26טורקיה איסטנבול )ק(

6:456:379:319:2610:039:5811:1011:0720:0520:1120:3220:3719:5220:41יוון אתונה )ק(



קפי לוח זמנים לשבוע חוה״מ פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:086:018:508:469:229:1810:2810:2519:1319:1719:3819:4218:5719:52באר שבע  )ק(

6:055:588:488:449:219:1610:2710:2419:1419:1919:3919:4418:4819:54חיפה )ק( 

6:045:578:488:449:199:1510:2610:2319:1419:1819:3919:4318:3719:51ירושלים )ק( 

6:086:018:508:469:229:1810:2910:2519:1419:1819:3819:4318:5719:54תל אביב )ק(

5:585:478:528:469:249:1810:3410:3019:5120:0020:2220:3219:4020:47אוסטריה וינה )ק(

6:456:508:589:009:309:3210:2710:2717:5517:4718:2018:1317:2918:23אוסטרליה מלבורן )ח(

6:055:548:578:519:299:2310:3810:3419:4919:5720:1920:2819:3820:32אוקראינה אודסה )ק(

5:445:328:388:319:109:0410:2010:1519:3619:4520:0720:1719:2520:21אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:075:559:018:559:349:2710:4510:4020:0420:1420:3620:4719:5420:51אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:585:468:548:479:269:1910:3710:3219:5820:0820:3120:4119:4820:45אוקראינה קייב )ק(

5:335:228:278:218:598:5310:0910:0419:2519:3319:5620:0519:1420:09אוקראינה דונייצק )ק(

6:326:229:239:189:569:5011:0511:0120:1420:2220:4420:5220:0321:07איטליה מילאנו )ק(

6:036:018:368:359:069:0510:0910:0718:2418:2318:4518:4418:0518:48אקוואדור קיטו )ח(

7:167:219:309:3110:0210:0410:5911:0018:3018:2218:5518:4818:0618:58ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:118:1810:2510:2710:5610:5811:5211:5319:1719:0819:4419:3518:5219:39ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:256:169:119:069:439:3910:5110:4719:4819:5420:1520:2119:3520:25ארה״ב בולטימור )ק(

6:116:029:008:549:319:2610:4010:3619:4119:4720:0820:1519:2820:27ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:126:039:008:559:329:2710:4010:3619:4019:4720:0820:1419:2720:27ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:456:359:359:2910:0610:0111:1511:1120:2020:2620:4820:5520:0721:07ארה״ב דטרויט )ק(

6:506:449:319:2710:0410:0011:0911:0619:5219:5620:1620:2019:3720:30ארה״ב היוסטן )ק(

6:166:099:008:569:329:2810:3910:3619:3019:3419:5520:0019:1520:10ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:546:489:339:2910:0510:0211:1011:0819:4719:5020:1120:1419:3220:23ארה״ב מיאמי )ק(

6:075:588:558:509:289:2210:3610:3219:3619:4220:0320:1019:2320:24ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:035:538:538:489:259:1910:3310:2919:3819:4520:0620:1319:2620:25ארה״ב שיקאגו )ק(

6:326:339:019:019:309:3010:3110:3018:3218:2818:5418:5118:1118:55בוליביה לה פאס )ח(

6:426:299:379:3110:1010:0311:2111:1620:4320:5321:1621:2720:3321:46בלגיה אנטוורפן )ק(

6:416:299:389:3110:1010:0311:2111:1620:4420:5421:1721:2720:3421:45בלגיה בריסל )ק(

5:465:328:478:409:199:1110:3110:2620:0620:1820:4320:5519:5820:59בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:166:198:388:389:099:1010:0810:0817:5617:5118:1818:1417:3418:20ברזיל ס.פאולו )ח(

6:026:048:248:248:558:559:549:5417:4317:3818:0518:0117:2118:07ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:575:458:558:489:279:2010:3810:3320:0420:1420:3720:4819:5421:05בריטניה לונדון )ק(

6:025:499:028:549:349:2610:4510:4020:1620:2720:5121:0320:0721:23בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:025:499:008:539:329:2510:4410:3920:1120:2120:4520:5620:0221:00גרמניה ברלין )ק(

6:256:139:219:159:539:4611:0410:5920:2620:3620:5821:0920:1621:13גרמניה פרנקפורט )ק(

6:176:208:408:419:109:1110:0910:0917:5717:5218:2018:1517:3518:19דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:186:148:548:519:269:2410:3010:2818:5819:0019:2119:2318:4219:27הודו בומביי )ח(

6:136:098:508:479:229:1910:2610:2418:5618:5719:1819:2018:3919:24הודו פונה )ח(

5:495:388:428:369:159:0810:2410:2019:3819:4720:0920:1819:2720:22הונגריה בודפשט )ק(

6:206:119:089:039:409:3510:4810:4419:4819:5420:1620:2219:3520:26טורקיה איסטנבול )ק(

6:456:379:319:2610:039:5811:1011:0720:0520:1120:3220:3719:5220:41יוון אתונה )ק(



לוח זמנים לשבוע חוה״מ פסח בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:126:019:048:589:369:3010:4610:4119:5720:0620:2820:3619:4620:40מולדובה קישינב )ק(

7:107:069:519:4810:2110:1811:2611:2420:0220:0420:2520:2719:4620:31מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:037:109:119:149:449:4710:3910:4017:5417:4418:2218:1317:2818:17ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:325:268:158:118:468:429:529:4918:3518:3918:5919:0318:2019:07נפאל קטמנדו )ח(

6:586:569:269:259:599:5811:0110:5919:1119:1019:3219:3118:5219:35סינגפור סינגפור )ח(

5:315:188:308:239:028:5510:1310:0819:4119:5120:1520:2619:3220:30פולין ורשא )ק(

6:116:128:358:349:079:0710:0810:0718:0418:0118:2618:2317:4318:27פרו לימה )ח(

6:486:389:419:3510:1310:0711:2211:1820:3320:4121:0321:1120:2121:25צרפת ליאון )ק(

6:536:419:489:4210:2010:1311:3011:2520:4820:5721:2021:3020:3821:45צרפת פריז )ק(

5:425:408:178:158:478:459:509:4818:1018:0918:3118:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:286:189:199:139:519:4511:0010:5620:0720:1420:3520:4319:5520:56קנדה טורונטו )ק(

6:025:528:548:489:269:2010:3610:3119:4619:5420:1620:2419:3520:38קנדה מונטריאול )ק(

6:116:038:538:489:269:2210:3210:2919:2019:2519:4519:5019:0619:54קפריסין לרנקה )ק(

6:166:019:209:129:519:4311:0410:5820:4420:5621:2121:3420:3621:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:286:179:209:149:539:4611:0210:5820:1420:2320:4520:5420:0320:58רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:306:199:249:189:569:5011:0611:0120:2220:3020:5321:0220:1121:16שוייץ ציריך )ק(
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חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל
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