
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

"tumrvjxhsho"

v,abc

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

כ"ז תמוז - ד' מנחם-אב ה'תשס"ט


(19 - 25 July 09)



סדר הנחת תפיליןב
זמנה משהאיר היום עד שקיעת החמה - אך חשוב להניחן מיד בבוקר

ג



ג



ד

e"hyz'd a`Îmgpn 'c ,oefg zay ,mixac zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

ÔÂÈˆבצדקה ושביה תפדה הנה1במשפט צור�2. ירידה היא בגו� הנשמה שירידת ידוע
במחשבה עלו הנשמות הרי בלאוֿהכי שג� דא� והיינו, עלֿידי3עליה, מכלֿמקו�, ,

אומרי� אנו דהנה בזה, והעני� יותר. עליונה למעלה עליית� נעשית למטה נשמה4הירידה
בבחינת שהיא בגו�, התלבשותה קוד� הנשמה שרש על קאי שזה היא, טהורה בי שנתת
טהורה דבחינת מבואר הדרושי� שברוב ולהעיר, עילאה. טהירו בחינת על דקאי טהורה,

באצילות שרשה על קאי על5היא היא היא, בטהורה שהכוונה מבואר זה במאמר אמנ� ,

כ� לאחרי הנה וא�ֿעלֿפיֿכ� הצמצו�. קוד� עילאה טהירו בבחינת שהיא כמו הנשמה
בגו�, להתלבש הנשמה ירידת עני� שהוא בי, נפחתה ואתה יצרתה אתה בראתה אתה
עילאה. טהירו מבחינת למעלה העליה בה נעשה שעלֿידיֿזה עליה, צור� היא זו וירידה
והיינו לפני�, אני מודה בקרבי שהנשמה זמ� כל הוא, כו') בי שנתת (נשמה המאמר וסיו�
שהוא שמשיג אינו ההודאה שעני� דכיו� מישראל, ואחת אחד בכל ישנו ההודאה שעני�
מישראל. ואחת אחד כל אצל נמצא זה הרי לכ� ודעת, מטע� למעלה הוא אלא כ�,

יתבר�ÔÈ·‰ÏÂב) נגדו מחלוקת שיי� אינו והרי יתבר�, לו שמודי� ההודאה עני� מהו
העני�, בגו� מחלוקת זו שאי� הוא, בזה העני� א� לו. להודות שיצטרכו עד
בהשגת� להיות איֿאפשר ולכ� אי�, ולמעלה יש שלמטה הוא הנבראי� שהרגש א�, כי
בחינת הוא יותר למטה שהוא מה שכל היינו אי�, ולמטה יש שלמעלה העליונה הדיעה

היא התחתונה הדיעה שהרי יותר, יש'אי�' הוא יותר למטה שהוא מה שכל להיפ�, ִַ
ל�, אנחנו מודי� מכלֿמקו�, התחתו�, בהשגת אינו זה שעני� א� אמנ�, יותר. ומציאות
והיינו, אי�, ולמטה יש שלמעלה העליונה, בדיעה שהוא כמו היא שהאמת מודי� שאנו
אי�. ולמטה יש שלמעלה העליונה כדיעה היא האמת למטה ג� אלא למעלה, רק שלא

ÛÈÒÂÓÂ�ציו 'דיבורֿהמתחיל' על תרכ"א משנת בהגהותיו ה'צמחֿצדק' אדמו"ר כ"ק
שב'לקוטיֿתורה' תפדה מאה6במשפט בגימטריא מודי� ולכ� מאה7: דהיינו

לפי8ברכות מספיקה, אינה בלבד שהודאה ב'לקוטיֿתורה' שמבואר כפי בזה, והעני� .

אחרֿכ� יבוא שמההודאה היא והכוונה בדבר, מודה רק הוא שהרי בגילוי, אינה שההודאה
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ÔÂÈˆבצדקה ושביה תפדה הנה1במשפט צור�2. ירידה היא בגו� הנשמה שירידת ידוע
במחשבה עלו הנשמות הרי בלאוֿהכי שג� דא� והיינו, עלֿידי3עליה, מכלֿמקו�, ,

אומרי� אנו דהנה בזה, והעני� יותר. עליונה למעלה עליית� נעשית למטה נשמה4הירידה
בבחינת שהיא בגו�, התלבשותה קוד� הנשמה שרש על קאי שזה היא, טהורה בי שנתת
טהורה דבחינת מבואר הדרושי� שברוב ולהעיר, עילאה. טהירו בחינת על דקאי טהורה,

באצילות שרשה על קאי על5היא היא היא, בטהורה שהכוונה מבואר זה במאמר אמנ� ,

כ� לאחרי הנה וא�ֿעלֿפיֿכ� הצמצו�. קוד� עילאה טהירו בבחינת שהיא כמו הנשמה
בגו�, להתלבש הנשמה ירידת עני� שהוא בי, נפחתה ואתה יצרתה אתה בראתה אתה
עילאה. טהירו מבחינת למעלה העליה בה נעשה שעלֿידיֿזה עליה, צור� היא זו וירידה
והיינו לפני�, אני מודה בקרבי שהנשמה זמ� כל הוא, כו') בי שנתת (נשמה המאמר וסיו�
שהוא שמשיג אינו ההודאה שעני� דכיו� מישראל, ואחת אחד בכל ישנו ההודאה שעני�
מישראל. ואחת אחד כל אצל נמצא זה הרי לכ� ודעת, מטע� למעלה הוא אלא כ�,

יתבר�ÔÈ·‰ÏÂב) נגדו מחלוקת שיי� אינו והרי יתבר�, לו שמודי� ההודאה עני� מהו
העני�, בגו� מחלוקת זו שאי� הוא, בזה העני� א� לו. להודות שיצטרכו עד
בהשגת� להיות איֿאפשר ולכ� אי�, ולמעלה יש שלמטה הוא הנבראי� שהרגש א�, כי
בחינת הוא יותר למטה שהוא מה שכל היינו אי�, ולמטה יש שלמעלה העליונה הדיעה

היא התחתונה הדיעה שהרי יותר, יש'אי�' הוא יותר למטה שהוא מה שכל להיפ�, ִַ
ל�, אנחנו מודי� מכלֿמקו�, התחתו�, בהשגת אינו זה שעני� א� אמנ�, יותר. ומציאות
והיינו, אי�, ולמטה יש שלמעלה העליונה, בדיעה שהוא כמו היא שהאמת מודי� שאנו
אי�. ולמטה יש שלמעלה העליונה כדיעה היא האמת למטה ג� אלא למעלה, רק שלא

ÛÈÒÂÓÂ�ציו 'דיבורֿהמתחיל' על תרכ"א משנת בהגהותיו ה'צמחֿצדק' אדמו"ר כ"ק
שב'לקוטיֿתורה' תפדה מאה6במשפט בגימטריא מודי� ולכ� מאה7: דהיינו

לפי8ברכות מספיקה, אינה בלבד שהודאה ב'לקוטיֿתורה' שמבואר כפי בזה, והעני� .

אחרֿכ� יבוא שמההודאה היא והכוונה בדבר, מודה רק הוא שהרי בגילוי, אינה שההודאה
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אדמו"ר מכ"ק והערות מ"מ בתוספת תשט"ו), (קה"ת בפ"ע

שלפני ובשיחה הנ"ל, לקונטרס דבר" ב"פתח (וראה שליט"א

ואיל�). יו"ד ע' (לקמ� ס"ב המאמר

ד.)3 פ"א, ב"ר

ב).)4 ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת

ובכ"מ.)5 ג. ח, שה"ש א. כז, ראה פ' לקו"ת ראה

כט.)6 ס"ע ש� אוה"ת

ועוד.)7 ש�. האריז"ל סידור בסופו. העמידה שער פע"ח
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ואיל�. כח ע' דברי� באוה"ת לאח"ז נדפסו (*



dwcvaו diaye dctz htyna oeiv

אי�. ולמטה יש שלמעלה אי� הגילוי שיהיה היינו בגילוי, ההמשכה שהיא ברכה לבחינת
יגיע ההודאה שעלֿידי היא שהכוונה ברכות, מאה דהיינו מאה בגימטריא שמודי� וזהו

כתר בחינת על מורה דמאה ברכות, מאה גופא ובזה ברכה, לבחינת הכתר9אחרֿכ� ומצד ,
שבה למעלה, שמלמטה העבודה היא שהודאה והיינו, אי�. ולמטה יש שלמעלה הגילוי נמש�
עני� שהוא ברכה לבחינת מגיע הוא ומזה הוא, כ� שהאמת מודה רק הוא אלא בגילוי, זה אי�
העליונה. הדיעה היא שש� הכתר, בחינת שנמש� למטה, מלמעלה והגילוי ההמשכה

È„Î·Âוברכה התפלה, התחלת היא שההודאה ברכה, לבחינת הודאה מבחינת שיבוא
ד'ואהבת' העבודה להיות צריכה התפלה, תכלית היא בשמונהֿעשרה) ,10(שהיא

שהודאה העליונות, בספירות ג� הוא כ� וכמו להודאה. ברכה בי� הממוצע היא שהאהבה
נצחֿהודֿיסוד ובחינת מלכות בחינת הבינה11היא בספירת היא וברכה שבבינה13(וכידוע12,

נצחֿהודֿיס בי� והממוצע הכתר), המשכת ה�הוא בכלל ומוחי� הבינה לספירת וד
כללות הוא החסד שהרי ד'ואהבת', העבודה הוא שבעבודה חסדֿגבורהֿתפארת, הספירות

חסדֿגבורהֿתפארת (שעיקר� ).14המדות

להל�Â‰�‰ג) שכתוב במה ההתבוננות עלֿידי זה הרי ואהבת, לבחינת שיבוא והיו15כדי
שאנכי מי אנכי דבחינת היו�, מצו� אנכי אשר האלה היינו16הדברי� היו�, הוא

המשכת הוא ובעול�ֿהזה בלבד, הארה רק הוא בעול�ֿהבא שהרי דוקא, בעול�ֿהזה
אמרו שלכ� חיי17ה'עצמ�ת', מכל בעול�ֿהזה טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה יפה ְַ

על ג� אלא בלבד, ג�ֿעד� על רק לא היא כא� בעול�ֿהבא הכוונה והנה, העול�ֿהבא.
אדמו"ר כ"ק מבאר ובזה בלבד. הארה הוא הגילוי אז שג� המתי�, ותחיית המשיח ימות

בהגהותיו בגמרא18ה'צמחֿצדק' שכתוב הפסוק19מה אי�20על תאמר אשר שני� והגיעו
עצו�, גילוי יהיה המשיח בביאת הרי מוב�, אינו דלכאורה המשיח, ימות אלו חפ�, בה� לי

שכתוב ימי�21כמו על אומר ואי� דבר, הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד ונגלה
המתי�, ותחיית המשיח בימות שיהיה הגילוי שג� הוא, העני� א� חפ�. בה� אי� אשר אלו
הארה רק הוא מכלֿמקו�, אליו, ערו� אי� שבג�ֿעד� שהגילוי עד עצו� גילוי היותו ע�
למעלה הוא שלכ� הגדול, שמו מבחינת הוא המתי� בתחיית שהגילוי והיינו, בלבד,
קיו� עלֿידי אמנ� בלבד. והארה ש� רק הוא זה ג� מכלֿמקו� אבל דג�ֿעד�, מהגילוי
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א.)9 קכג, זח"א

ה.)10 ו, ואתחנ�

א.)11 מו, ויחי א. מד, ויגש תו"א ראה

סה"מ)12 בערכו. הכינויי�) ערכי (שער כג שער פרדס ראה

ב. ע' תרכ"ט

א.)13 קט, יתרו תו"א ראה

ע')14 ח"ב נ"� אוה"ת א. דש, דא"ח) (ע� סידור ראה

תתקנב.

ו.)15 ש�, ואתחנ�

זח"א)16 וראה ד. לא, ראה ש� ב. פ, פינחס לקו"ת ראה

י זח"ג ב. א.קסז, א,

מי"ז.)17 פ"ד אבות

לא.)18 ע' ריש ש� דברי� אוה"ת

ב.)19 קנא, שבת

א.)20 יב, קהלת

ה.)21 מ, ישעי'
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לעתיד. יהיה זה עני� גילוי א� שאנכי, מי אנכי בחינת נמש� דוקא בעול�ֿהזה המצוות
הב' ובחינה הגדול, דשמו הגילוי הוא דלעתיד הא' בחינה בחינות. ב' יהיו שלעתיד והיינו,
בעול�ֿהזה, המצוות מעשה עלֿידי שממשיכי� ה'עצמ�ת' המשכת שיתגלה הוא ְַדלעתיד
עני� הוא הא' שבחינה והיינו, בגילוי. זה יהיה ולעתיד בהעל�, הוא בעול�ֿהזה דעכשיו
שעלֿידי ההמשכה מצד הוא הב' ובחינה התהוותו, עצ� מצד היינו עצמו, מצד עול�ֿהבא
ושתי בגילוי. יהיה ולעתיד בהעל�, הוא שעכשיו ה'עצמ�ת', המשכת שהוא ְַהמצוות,
בחינה ואחרֿכ� הא', בחינה יהיה שבתחילה והיינו, מיוחדי�, זמני� בשני יהיו אלו בחינות

דהכוונה22הב' העול�ֿהבא, חיי מכל בעול�ֿהזה ומעשי� בתשובה אחת שעה יפה וזהו .
נכלל המתי� תחיית שג� המתי�, תחיית על ג� אלא ג�ֿעד�, על רק לא היא בעול�ֿהבא

במשנה שאמרו ממה עלֿזה וראיה לעול�ֿהבא23בעול�ֿהבא, חלק לה� יש ישראל כל
ומבואר התורה, מ� המתי� תחיית אי� האומר לעול�ֿהבא, חלק לה� שאי� ואלו כו'

מדותיו24בגמרא שכל המתי�, בתחיית חלק לו יהיה לא לפיכ� המתי� בתחיית כפר הוא
עול�ֿהבא בש� נקרא המתי� שתחיית מוב� ומזה מדה, כנגד מדה הקב"ה (אלא25של

בש� נקראת היא שרק המתי�, שבתחיית הא' מדריגה על הכוונה ש� שבמשנה
לכללות הוא כל בתיבת שהכוונה העול�ֿהבא, חיי מכל כו' יפה שאמרו וזהו עול�ֿהבא).
רק הוא המתי� שבתחיית הגילוי שג� לפי והיינו, המתי�, תחיית ג� עול�ֿהבא, חיי עני�
לפי בעול�ֿהזה, טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה יפה ולכ� בלבד, הגדול שמו מבחינת
לעתיד יהיה והגילוי בהעל�, הוא שעכשיו אלא ה'עצמ�ת', המשכת הוא בעול�ֿהזה ְַשהיו�
ג�ֿעד� דעול�ֿהבא, הגילויי� שכללות אי� יתבונ� כאשר והנה, כנ"ל). הב', (בבחינה
המשכת הוא בעול�ֿהזה המצוות קיו� עלֿידי ודוקא בלבד, הארה רק ה� המתי�, ותחיית

נפש� ובכל לבב� בכל גו' ואהבת לבחינת יבוא עלֿידיֿזה הנה ועלֿידי10ה'עצמ�ת', . ְַ
לבחינת הודאה מבחינת יגיע ברכה, לבחינת הודאה בחינת בי� הממוצע שהיא האהבה
שעלֿידיֿזה וברכה, אהבה דהודאה העבודה סדר כללות וזהו התפילה. תכלית שהיא ברכה,

קוד� שהיתה מכמו יותר עליונה במעלה הנשמה עליית למטה.נעשית ירידתה

במשפט‡Íד) ציו� כתיב עלֿזה הנה כ�, כשאינו אבל להיות, שצרי� כפי הוא זה כל
סימ� לשו� הוא ציו� דהנה, בזה, והעני� בצדקה. ושביה עצ�26תפדה על וקאי ,

עני� והוא ודעת, מטע� שלמעלה דליבא ברעותא היא הנשמה עצ� שעבודת הנשמה,
איֿאפשר סימ�, מלשו� ציו� בש� נקראת הנשמה שעצ� מה והנה, מאד�. דבכל האהבה
ומאחר ממנו, שלמעלה דבר על הוא הסימ� שהרי וגילויי�, אורות על הוא שהסימ� לומר
ה� שהנשמות לומר איֿאפשר מהמלאכי�, יותר למעלה וה� במחשבה עלו שהנשמות
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לעתיד. יהיה זה עני� גילוי א� שאנכי, מי אנכי בחינת נמש� דוקא בעול�ֿהזה המצוות
הב' ובחינה הגדול, דשמו הגילוי הוא דלעתיד הא' בחינה בחינות. ב' יהיו שלעתיד והיינו,
בעול�ֿהזה, המצוות מעשה עלֿידי שממשיכי� ה'עצמ�ת' המשכת שיתגלה הוא ְַדלעתיד
עני� הוא הא' שבחינה והיינו, בגילוי. זה יהיה ולעתיד בהעל�, הוא בעול�ֿהזה דעכשיו
שעלֿידי ההמשכה מצד הוא הב' ובחינה התהוותו, עצ� מצד היינו עצמו, מצד עול�ֿהבא
ושתי בגילוי. יהיה ולעתיד בהעל�, הוא שעכשיו ה'עצמ�ת', המשכת שהוא ְַהמצוות,
בחינה ואחרֿכ� הא', בחינה יהיה שבתחילה והיינו, מיוחדי�, זמני� בשני יהיו אלו בחינות

דהכוונה22הב' העול�ֿהבא, חיי מכל בעול�ֿהזה ומעשי� בתשובה אחת שעה יפה וזהו .
נכלל המתי� תחיית שג� המתי�, תחיית על ג� אלא ג�ֿעד�, על רק לא היא בעול�ֿהבא

במשנה שאמרו ממה עלֿזה וראיה לעול�ֿהבא23בעול�ֿהבא, חלק לה� יש ישראל כל
ומבואר התורה, מ� המתי� תחיית אי� האומר לעול�ֿהבא, חלק לה� שאי� ואלו כו'

מדותיו24בגמרא שכל המתי�, בתחיית חלק לו יהיה לא לפיכ� המתי� בתחיית כפר הוא
עול�ֿהבא בש� נקרא המתי� שתחיית מוב� ומזה מדה, כנגד מדה הקב"ה (אלא25של

בש� נקראת היא שרק המתי�, שבתחיית הא' מדריגה על הכוונה ש� שבמשנה
לכללות הוא כל בתיבת שהכוונה העול�ֿהבא, חיי מכל כו' יפה שאמרו וזהו עול�ֿהבא).
רק הוא המתי� שבתחיית הגילוי שג� לפי והיינו, המתי�, תחיית ג� עול�ֿהבא, חיי עני�
לפי בעול�ֿהזה, טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה יפה ולכ� בלבד, הגדול שמו מבחינת
לעתיד יהיה והגילוי בהעל�, הוא שעכשיו אלא ה'עצמ�ת', המשכת הוא בעול�ֿהזה ְַשהיו�
ג�ֿעד� דעול�ֿהבא, הגילויי� שכללות אי� יתבונ� כאשר והנה, כנ"ל). הב', (בבחינה
המשכת הוא בעול�ֿהזה המצוות קיו� עלֿידי ודוקא בלבד, הארה רק ה� המתי�, ותחיית

נפש� ובכל לבב� בכל גו' ואהבת לבחינת יבוא עלֿידיֿזה הנה ועלֿידי10ה'עצמ�ת', . ְַ
לבחינת הודאה מבחינת יגיע ברכה, לבחינת הודאה בחינת בי� הממוצע שהיא האהבה
שעלֿידיֿזה וברכה, אהבה דהודאה העבודה סדר כללות וזהו התפילה. תכלית שהיא ברכה,

קוד� שהיתה מכמו יותר עליונה במעלה הנשמה עליית למטה.נעשית ירידתה

במשפט‡Íד) ציו� כתיב עלֿזה הנה כ�, כשאינו אבל להיות, שצרי� כפי הוא זה כל
סימ� לשו� הוא ציו� דהנה, בזה, והעני� בצדקה. ושביה עצ�26תפדה על וקאי ,

עני� והוא ודעת, מטע� שלמעלה דליבא ברעותא היא הנשמה עצ� שעבודת הנשמה,
איֿאפשר סימ�, מלשו� ציו� בש� נקראת הנשמה שעצ� מה והנה, מאד�. דבכל האהבה
ומאחר ממנו, שלמעלה דבר על הוא הסימ� שהרי וגילויי�, אורות על הוא שהסימ� לומר
ה� שהנשמות לומר איֿאפשר מהמלאכי�, יותר למעלה וה� במחשבה עלו שהנשמות
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דבכל האהבה שעלֿידי והיינו, ה'עצמ�ת', על סימ� שה� אלא וגילויי�, אורות על ְַסימ�
א�10מאד� השתלשלות. מסדר שלמעלה ה'עצמ�ת' המשכת נעשה ודעת, מטע� ְַשלמעלה

היא הנשמה עבודת הנה שלמעלה, הבליֿגבול לגבי שהרי בלבד, סימ� רק הוא מכלֿמקו�
מה27בהגבלה הנה ממנו, יותר בהשגה גדול שהוא הזולת לגבי ג� שהרי לדבר, וראיה ,

ג� הנה ולכ� שבהגבלה, עבודה הוא הזולת אצל הרי מאד�, ובכל בליֿגבול הוא שאצלו
זו עבודה ועלֿידי ה'עצמ�ת', על בלבד סימ� רק היא בליֿגבול שבבחינת הנשמה ְַעבודת
בחינת היא יותר ובכללות יחידה, בחינת שהיא ציו�, בחינת וזהו ה'עצמ�ת'. המשכת ְַהוא
נפשֿרוחֿ שבחינת הוא, לחיהֿיחידה נפשֿרוחֿנשמה בי� ההפרש והנה, יחידה'. 'חיה
שיתלבשו איֿאפשר חיהֿיחידה בחינת אמנ� ב'לעומתֿזה', ג� שיתלבשו אפשר נשמה
לו שיהיה באופ� ב'לעומתֿזה' עני� באיזה שיכשל שאיֿאפשר והיינו, ב'לעומתֿזה',

להו לית דבבואה שבבואה לפי בזה, אפשר28מסירותֿנפש נפשֿרוחֿנשמה בחינת ורק ,
וג� חסדֿגבורהֿתפארת, בחינת ה� נצחֿהודֿיסוד, בחינת ה� ב'לעומתֿזה', שיתלבשו

שכתוב כמו חכמהֿבינהֿדעת, רבינו29בחינת שכתב מה ועלֿדר� להרע, המה חכמי�
מה30בתניא וזהו שבנפש. חכמהֿבינהֿדעת בחינת מטמאי� חיצוניות חכמות שעלֿידי

בשביה שיהיו שאפשר נפשֿרוחֿנשמה בחינת על קאי דשביה ושביה, גו' ציו� שכתוב
זו בחינה הנה ודעת, מטע� שלמעלה הנשמה עצ� שהיא ציו�, בחינת אבל ב'לעומתֿזה',
בלבד העל� של עני� להיות יכול הנשמה לעצ� שבנוגע והיינו, בשביה, שתהיה איֿאפשר
הגילוי. עני� בה לפעול צרי� ואז ב'לעומתֿזה'), חסֿושלו� שתתלבש שיי� לא (אבל

‰ÊŒÏÚÂהוא ציו� בבחינת הגילוי לפעול שכדי בצדקה, ושביה תפדה במשפט ציו� נאמר
הוא נפשֿרוחֿנשמה בבחינת מה'לעומתֿזה' הפדיו� לפעול וכדי במשפט,

שכתוב כמו התורה, על קאי משפט דהנה, בזה, והעני� כהלכתא,31בצדקה. ותרג� כמשפט
מעשה עני� הוא ובכללות עניי�, להחיות היינו כפשוטה וצדקה התורה, הלכות עני� שהוא
אבל הדיבור, בלבוש וג� המחשבה בלבוש היא שהתורה הוא, ביניה� וההפרש המצוות.
נתלבשה שלא פנימית המשכה היא שהתורה והיינו, המעשה, בלבוש להתלבש ירדה לא
צדקה א� ב'לעומתֿזה'. ירדה שלא ציו� בחינת על פועל זה הרי ולכ� המעשה, בלבוש
שנתלבשו נפשֿרוחֿנשמה בחינת על לפעול בכדי ולכ� המעשה, בלבוש נתלבשה
ג� יצאו אזי עניי�, רוח שמחיה דעלֿידיֿזה הצדקה, עלֿידי זה הרי ב'לעומתֿזה',

בהגהות ה'צמחֿצדק' אדמו"ר כ"ק ומוסי� מה'לעומתֿזה'. שלו בביאור32הנפשֿרוחֿנשמה
והיתר איסור מהוראת יותר נעלה עני� שהוא דוקא, בשלשה להיות שצרי� המשפט מעלת
כבהוראת (דלא חייב יוצא ואחד זכאי יוצא אחד שבמשפט לפי והיינו שלשה, צרי� שאי�
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ג.)28 לו, תצא לקו"ת וראה א. סו, גיטי� א. קכב, יבמות
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כב.)29 ד, ירמי'

פ"ח.)30

יג.)31 מ, וישב

לב.)32 ע' ש� אוה"ת
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ד� ולכ� מטהור, ההיפ� או טהור מכשר, ההיפ� או כשר אחד, קו רק שישנו והיתר איסור
(עלֿדר� וגבורה חסד יחד שיתכללו וכדי וגבורה, חסד מבחינת נמש� זה א�ֿכ� יחיד), ג�

ורפוא עד33נגו� עולה תפארת ובחינת וגבורה, חסד המחבר 'תפארת' עלֿידי להיות צרי� (

ולכ� מאד. עליונה בחינה במשפט יש הרי וגבורה, חסד שיתחברו מש� וממשי� הכתר
הרי ביותר, למעלה שמגיע האמצעי בקו הוא המשפט שעני� דכיו� תפדה, במשפט ציו�

הנש בעצ� מגיע לפדותה.זה מה

שקוד�ÊŒÈÙŒÏÚÂ‰ה) השבת שהוא חזו� בשבת ג� כולל דפורענותא, בג' שג� העני� יוב�
של התוכ� הוא שהסיו� דנחמתא, בפסוקי ההפטרה מסיימי� באב, תשעה

העני� השטר34כל תוכ� הוא האחרונה שהשיטה בשטר וכמו שכללות35, שהג� והיינו, ,
גלות של עני� הוא של36ההפטרה עני� הוא שבזה, התוכ� ואדרבה, בזה, יש מכלֿמקו�, ,

ההפטרה שתוכ� חזו�, בשבת ג� הוא וכמוֿכ� קוי�. ב' התכללות בזה שיש והיינו, גאולה,
הקוי�, ב' התכללות עני� שהוא בצדקה, ושביה תפדה במשפט ציו� האחרו�, הפסוק הוא
במשפט ציו� שיהיה �גלות ג� פועל זה וקו (כנ"ל), משניה� שלמעלה השלישי קו ַעלֿידי

בימינו. במהרה השלימה הגאולה שתהיה בצדקה, ושביה תפדה
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תקס"ז)33 אדה"ז מאמרי וראה א. לו, זח"ב כב. יט, ישעי'

ואיל�. קיא ע'

א.)34 יב, ברכות ראה

ב.)35 יא, גיטי� ראה

רפד.)36 סי' או"ח אדה"ז שו"ע ראה

•



ט e"hyz'd ,a`Îmgpn 'c oefg zay ,mixac zyxt zay

ד� ולכ� מטהור, ההיפ� או טהור מכשר, ההיפ� או כשר אחד, קו רק שישנו והיתר איסור
(עלֿדר� וגבורה חסד יחד שיתכללו וכדי וגבורה, חסד מבחינת נמש� זה א�ֿכ� יחיד), ג�

ורפוא עד33נגו� עולה תפארת ובחינת וגבורה, חסד המחבר 'תפארת' עלֿידי להיות צרי� (

ולכ� מאד. עליונה בחינה במשפט יש הרי וגבורה, חסד שיתחברו מש� וממשי� הכתר
הרי ביותר, למעלה שמגיע האמצעי בקו הוא המשפט שעני� דכיו� תפדה, במשפט ציו�

הנש בעצ� מגיע לפדותה.זה מה

שקוד�ÊŒÈÙŒÏÚÂ‰ה) השבת שהוא חזו� בשבת ג� כולל דפורענותא, בג' שג� העני� יוב�
של התוכ� הוא שהסיו� דנחמתא, בפסוקי ההפטרה מסיימי� באב, תשעה

העני� השטר34כל תוכ� הוא האחרונה שהשיטה בשטר וכמו שכללות35, שהג� והיינו, ,
גלות של עני� הוא של36ההפטרה עני� הוא שבזה, התוכ� ואדרבה, בזה, יש מכלֿמקו�, ,

ההפטרה שתוכ� חזו�, בשבת ג� הוא וכמוֿכ� קוי�. ב' התכללות בזה שיש והיינו, גאולה,
הקוי�, ב' התכללות עני� שהוא בצדקה, ושביה תפדה במשפט ציו� האחרו�, הפסוק הוא
במשפט ציו� שיהיה �גלות ג� פועל זה וקו (כנ"ל), משניה� שלמעלה השלישי קו ַעלֿידי

בימינו. במהרה השלימה הגאולה שתהיה בצדקה, ושביה תפדה
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תקס"ז)33 אדה"ז מאמרי וראה א. לו, זח"ב כב. יט, ישעי'

ואיל�. קיא ע'

א.)34 יב, ברכות ראה

ב.)35 יא, גיטי� ראה

רפד.)36 סי' או"ח אדה"ז שו"ע ראה

•
אגרות קודש

 ב"ה,  דל"ת מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מי"ז בתמוז - יהפך בקרוב לששון ולשמחה, - וכ', כ"ד כ"ז בתמוז.

ת"ח על כתבו אודות פעולותיו משך ימים אלו, ובטח ימשיך במנהגו טוב זה, והלואי שישפיע על 

וינהגו  יעשו  - שגם הם  ובכלל הפעולות בשטח חב"ד  ענין הפצת המעיינות  חבירו במלאכת הקדש, הוא 

ככה.

המענה על מכתביו הקודמים בטח הגיע במועדו.

ובימים אלו דבין המצרים המזכירים על החורבן והירוס, יש להדגיש כי אין ענינם עונש גרידא, 

ונמיכת רוח ועצבות ח"ו, אלא תיקון ובנין ביתר שאת וביתר עז לעשות לו ית' דירה בתחתונים, ושכנתי 

בתוכם כתיב, שעל ידי תיקון ובנין המשכן שבכל אחד ואחת מבני ישראל, והפצת המעיינות אפילו בין אלה 

שעדין נמצאים חוצה - נחיש הגאולה השלימה והאמתית על ידי משיח צדקנו ובנין בית הבחירה בקרוב 

ממש.

 בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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מוגה בלתי

אדמו"ר‡. מוריֿוחמי כ"ק דברי על מיוסדת זו משמי1התוועדות אשר ה"פתקא אודות הזק�, אדמו"ר בש�
חסיד'ישע א ("וואס מיכאל המלא� של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכוחה נחיתא", ַָשמיא

אויפטא�"). ניט מיכאל מלא� קא� אויפטא�, קא� ַָָָָפארבריינגע�
ישראל בני של גדול לציבור הנוגע עני� להיות צרי� זה שבשבוע מיכאל2ומכיו� המלא� יצליח א� הרי –

תפעל – מיכאל מלא� זאת יפעל לא שיהיה טע� מאיזה וא�, תוספת; בבחינת ההתוועדות תהיה זאת, לפעול
והנגלה. הנראה בטוב הכל ויהיה ההתוועדות, זאת

***

פרשתנו·. תפדה"3ב'לקוטיֿתורה' במשפט "ציו� 'דיבורֿהמתחיל' המאמר .4ישנו

ג� וביניה� תקע"ב, ו(תחלת) תקע"א מהשני� מאמרי� נמצאי� שבו ה"ביכלא�", באחד ג� ישנו זה ַמאמר
וויטעבסק" באב ט' ערב ב' ליו� "אור שנאמר נרש� אודותיו זה, .5מאמר

המאמר על הגהות ישנ� זמני�: משני ה� אלו הגהות ה'צמחֿצדק'. אדמו"ר מכ"ק הגהות נוספו זה למאמר
ה'לקוטיֿתורה'), הדפסת היתה תר"ח בשנת (שהרי תר"ח שנת מלפני ה� אלו שהגהות ב'לקוטיֿתורה', שנדפסו

המאמר אמירת מאז שנה חמישי� – תרכ"א משנת הגהות .6וישנ�

דובר שכבר כבר7ומכיו� מסתמא – פרשה" ה"חסיד'ישע זה, דשבוע ה'לקוטיֿתורה' את שבוע בכל שילמדו
קצ היא זה דשבוע פרשה" שה"חסיד'ישע ובפרט המאמר, את כול� המאמרלמדו את עתה אומר ולכ�, רה.

בקיצור.

תפדה.‚. במשפט ציו� 'דיבורֿהמתחיל' מאמר

***

פתג�8אודות„. ישנו חזו�) (שבת זו שבשבת9שבת נשמתוֿעד�, מבארדיטשוב יצחק לוי ר' הקדוש ַמהרב
ד"שבת העני� וזהו מרחוק, היא זו שראיה אלא – ראיה מלשו� "חזו�" – השלישי המקדש בית את מראי� חזו�

oefg."

דברי�: בפרשת תמיד היא חזו� דשבת שהקביעות דברי�, לפרשת חזו� דשבת השייכות תוב� עלֿפיֿזה

נשתנה מכלֿמקו�, אחת", "תורה היא שהתורה וא� "משנהֿתורה". מתחיל דברי� משנהֿתורה10בפרשת
("באווארענע�") להבטיח צור� היה ולכ� לאר�ֿישראל, שנכנס לדור נאמר שמשנהֿתורה בכ� החומשי�, ַָמשאר

להבטיח�. צור� היה לא לכ� שקוד� כו', מסויימי� עניני�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

וש"נ.1) תיג. ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש
באה"ק2) התקיימו זו שבת שלאחרי מנח�ֿאב) (ז' השלישי ביו�

היו המתמודדות הרשימות שבי� הכוונה וכנראה ל"כנסת", הבחירות
ואיל� ס"ז לקמ� ג� וראה ומצוותי'*. תורתו הש� על המנגדי� כאלה

(l"end).

בתחלתו.3)
כז.4) א, ישעי'
(ולאח"ז5) תשט"ו** – זו בשנה בפ"ע בקונטרס יצאֿלאור

רנח ע' תקע"א ובסה"מ ואיל� ב'קעג ס"ע ו) (כר� פרשתנו באוה"ת
בהערה). ש� באוה"ת ג� (נדפס ש� דבר בפתח וראה ואיל�).

ואיל�.6) כח ס"ע פרשתנו באוה"ת ולאח"ז הנ"ל, בקונטרס נדפסו
התוועדויות7) – מנח� (תורת ס"ה טבת מבה"ח וישב, ש"פ שיחת

וש"נ. ואיל�). 173 ע' חי"ג
ונדפס8) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�

מהנחה פרטי� כמה ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 357 ע' ח"ב בלקו"ש
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי

ע'9) ח"ב נ"� (אוה"ת 45 ע' לאיכה הצ"צ רשימות ראה
א'צז)***.

וש"נ.10) ג. יז, במדבר לקו"ת ב. לא, מגילה ראה

.(hrx r"q `"ig ycewÎzexb`) ef dpy fenz c"k azkn mb d`x (*

.(aky 'r yix `"ig ycewÎzexb`) ef dpy a`Îmgpn a"i azkn mb d`x (**

.p"ye .jli`e 8 'r h"lg y"ewl d`xe .(dben izla dgpdn) df mbzt lr lyn mb sqezip mye (***
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דיעה" "דור היה המדבר שדור הוא, לאר� שנכנסו לדור המדבר דור בי� משה11החילוק של במדריגתו והיו
לו שהיתה היהdi`xרבינו, במילא – לגשמיות שייכות כבר לה� שהיתה לאר�, שנכנסו הדור אבל באלקות.

אלא היתה לא ואצל� באלקות, הראיה בעני� אצל� וגו'"drinyחסר שמע ישראל "ועתה שכתוב כמו ,12

וכו'). מרחוק ראיה אלא היתה לא לאר� שנכנסו בדור רבינו משה שפעל הראיה (שמדריגת

הוא לשמיעה ראיה בי� והגבלות,13החילוק מיצרי� שו� בזה אי� בליֿגבול, זה הרי דבר רואי� שכאשר ,

זאת. ראה בעצמו שהוא כיו� בדבר, ספיקות אצלו שיתעוררו ממקומו אותו יזיז לא עני� ששו� דהיינו
אי�") ביי א�געלייגט ("ווערט אצלו מתקבל מעשה שבשעת א� הרי דבר, שומעי� כאשר שמיעה, ָמהֿשאי�ֿכ�

ב שג� מורה, זה והרי אצלו, ייסתר שהעני� יתכ� קושיא עלֿידי מכלֿמקו�, ששומע, היההדבר שהדבר שעה
מוגבל באופ� אצלו העני� היה אצלו, .14מונח

צור� היה – באלקות השמיעה מדריגת רק היתה שאצל� לאר�, שנכנסו לדור שנאמר במשנהֿתורה, ולכ�
כ� על ולהזהיר לצוות צור� היה לא המדבר שלדור וכיוצאֿבזה, מסירותֿנפש עני� אודות .15לצוות�

שלא מעלה בה� היתה – המדבר מדור יותר תחתונה במדריגה היו לאר� שנכנסו שהדור א� וא�ֿעלֿפיֿכ�,
המדבר בדור נאמר ולכ� המדבר. בדור על16היתה דקאי וגו'", הנחלה ואל המנוחה אל עתה עד באת� לא "כי

וירושלי� דוקא.17שילה לאר�ֿישראל נכנסו שכבר לאחרי ,

דוקא – המדריגות בירידת גשמיי� דברי� ע� להתעסק שהתחילו גופא, הירידה שעלֿידי כיו� הוא, והטע�
והנחלה. המנוחה בני� הכוונה, אמיתית נשלמת עלֿידיֿזה

זוהי א) הפכיי�: עניני� שני התכללות על מורה משנהֿתורה, התחלת דברי�, פרשת דשבת שהעני� ונמצא,
נעשית עלֿידה דוקא – זו ירידה עלֿידי ב) גדולה, העליה.`zizinירידה

הימי�" ב"תשעת הוא הרי אחד מצד ההפכי�: שני ישנ� בו שג� חזו�, דשבת העני� ג�ֿכ� ויתירה18וזהו ,
העליה, תכלית תהיה דוקא זו ירידה עלֿידי הרי שני, מצד אבל החורב�. זמ� באב, תשעה שלפני השבת הוא מזו,
ביתֿהמקדש את מראי� חזו� שבשבת נשמתוֿעד�, מבארדיטשוב יצחק לוי הרב הקדוש הרב בש� ַכאמור

צדקנו. משיח עלֿידי בימינו במהרה יבנה שלפניו, מאלו למעלה שהוא השלישי,

שלמעלה‰. השלישי, הקו עלֿידי נעשה זה הרי – הפכי� שני חיבור הוא זו שבת של שענינה מכיו� והנה,
במאמר לעיל (כמדובר הקוי� שני את בתוכו כולל שלכ� הקוי�, ).19משני

המקדש בית בתיֿהמקדש: ג' של ענינ� ג� סיהראוזהו "קיימא שאז שלמה, בזמ� היה – הראשו�
של20באשלמותא" זמ� למטה, מלמעלה גילוי ,dle`bאחשורוש עבדי ש"אכתי בזמ� היה – השני המקדש בית ;

של21אנ�" זמ� למעלה, מלמטה בדר� ,zelbנאמר אלו בתיֿמקדשות שני ועל ביתminein"יחיינו22. ואילו ."
המקדש בית על דקאי לפניו", ונחיה יקימנו השלישי "ביו� הכתוב) (בהמש� נאמר עליו – השלישי המקדש

שהוא וגאולה.dlrnlדלעתיד, דגלות הקוי� מב'

גלות אחריה שאי� שלימה, גאולה דלעתיד הגאולה תהיה לגמרי23ולכ� למעלה היא זו שגאולה דמכיו� –

משיח. עלֿידי בימינו, במהרה ואמיתית, שלימה גאולה היא לכ� וגאולה, דגלות הקוי� מב'

***
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לקו"ת11) ג� וראה וש"נ. ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ב. לז, שלח

ואתחנ�.12) ר"פ לקו"ת וראה א. ד, ואתחנ�
ובכ"מ.13) פל"ג. תרל"ז וככה המש�
ש"אינו14) טומאה, המקבל בדבר ב) יט, (ב"ב שמצינו וע"ד

טהור, הוא שעתה שא� והיינו, דיני�). (בכמה הטומאה" בפני חוצ�
בפני מלחצו� פוסלתו טמא, להיות שבאפשרותו העובדה עצ� הרי

מוגה. בלתי מהנחה – וש"נ). .165 ע' לעיל ג� (ראה הטומאה
ספכ"ה.15) תניא ראה
ט.16) יב, ראה פ'

בפרש"י17) הובא ספ"א. מגילה ירושלמי וש"נ. א. יו"ד, מגילה
א. רמב, א. רמא, זח"ב ג� וראה עה"פ.

מוגה).18) בלתי (מהנחה השבועות" ב"שלשת היותו על נוס�
ט).19) ע' (לעיל ספ"ד
כו.20) פט"ו, שמו"ר ג� וראה ועוד. אֿב. רכג, א. קנ, זח"א
וש"נ.21) א. יד, מגילה
ובפרש"י.22) ב ו, הושע
(23– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחי�
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דיעה" "דור היה המדבר שדור הוא, לאר� שנכנסו לדור המדבר דור בי� משה11החילוק של במדריגתו והיו
לו שהיתה היהdi`xרבינו, במילא – לגשמיות שייכות כבר לה� שהיתה לאר�, שנכנסו הדור אבל באלקות.

אלא היתה לא ואצל� באלקות, הראיה בעני� אצל� וגו'"drinyחסר שמע ישראל "ועתה שכתוב כמו ,12

וכו'). מרחוק ראיה אלא היתה לא לאר� שנכנסו בדור רבינו משה שפעל הראיה (שמדריגת

הוא לשמיעה ראיה בי� והגבלות,13החילוק מיצרי� שו� בזה אי� בליֿגבול, זה הרי דבר רואי� שכאשר ,

זאת. ראה בעצמו שהוא כיו� בדבר, ספיקות אצלו שיתעוררו ממקומו אותו יזיז לא עני� ששו� דהיינו
אי�") ביי א�געלייגט ("ווערט אצלו מתקבל מעשה שבשעת א� הרי דבר, שומעי� כאשר שמיעה, ָמהֿשאי�ֿכ�

ב שג� מורה, זה והרי אצלו, ייסתר שהעני� יתכ� קושיא עלֿידי מכלֿמקו�, ששומע, היההדבר שהדבר שעה
מוגבל באופ� אצלו העני� היה אצלו, .14מונח

צור� היה – באלקות השמיעה מדריגת רק היתה שאצל� לאר�, שנכנסו לדור שנאמר במשנהֿתורה, ולכ�
כ� על ולהזהיר לצוות צור� היה לא המדבר שלדור וכיוצאֿבזה, מסירותֿנפש עני� אודות .15לצוות�

שלא מעלה בה� היתה – המדבר מדור יותר תחתונה במדריגה היו לאר� שנכנסו שהדור א� וא�ֿעלֿפיֿכ�,
המדבר בדור נאמר ולכ� המדבר. בדור על16היתה דקאי וגו'", הנחלה ואל המנוחה אל עתה עד באת� לא "כי

וירושלי� דוקא.17שילה לאר�ֿישראל נכנסו שכבר לאחרי ,

דוקא – המדריגות בירידת גשמיי� דברי� ע� להתעסק שהתחילו גופא, הירידה שעלֿידי כיו� הוא, והטע�
והנחלה. המנוחה בני� הכוונה, אמיתית נשלמת עלֿידיֿזה

זוהי א) הפכיי�: עניני� שני התכללות על מורה משנהֿתורה, התחלת דברי�, פרשת דשבת שהעני� ונמצא,
נעשית עלֿידה דוקא – זו ירידה עלֿידי ב) גדולה, העליה.`zizinירידה

הימי�" ב"תשעת הוא הרי אחד מצד ההפכי�: שני ישנ� בו שג� חזו�, דשבת העני� ג�ֿכ� ויתירה18וזהו ,
העליה, תכלית תהיה דוקא זו ירידה עלֿידי הרי שני, מצד אבל החורב�. זמ� באב, תשעה שלפני השבת הוא מזו,
ביתֿהמקדש את מראי� חזו� שבשבת נשמתוֿעד�, מבארדיטשוב יצחק לוי הרב הקדוש הרב בש� ַכאמור

צדקנו. משיח עלֿידי בימינו במהרה יבנה שלפניו, מאלו למעלה שהוא השלישי,

שלמעלה‰. השלישי, הקו עלֿידי נעשה זה הרי – הפכי� שני חיבור הוא זו שבת של שענינה מכיו� והנה,
במאמר לעיל (כמדובר הקוי� שני את בתוכו כולל שלכ� הקוי�, ).19משני

המקדש בית בתיֿהמקדש: ג' של ענינ� ג� סיהראוזהו "קיימא שאז שלמה, בזמ� היה – הראשו�
של20באשלמותא" זמ� למטה, מלמעלה גילוי ,dle`bאחשורוש עבדי ש"אכתי בזמ� היה – השני המקדש בית ;

של21אנ�" זמ� למעלה, מלמטה בדר� ,zelbנאמר אלו בתיֿמקדשות שני ועל ביתminein"יחיינו22. ואילו ."
המקדש בית על דקאי לפניו", ונחיה יקימנו השלישי "ביו� הכתוב) (בהמש� נאמר עליו – השלישי המקדש

שהוא וגאולה.dlrnlדלעתיד, דגלות הקוי� מב'

גלות אחריה שאי� שלימה, גאולה דלעתיד הגאולה תהיה לגמרי23ולכ� למעלה היא זו שגאולה דמכיו� –

משיח. עלֿידי בימינו, במהרה ואמיתית, שלימה גאולה היא לכ� וגאולה, דגלות הקוי� מב'
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לקו"ת11) ג� וראה וש"נ. ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ב. לז, שלח

ואתחנ�.12) ר"פ לקו"ת וראה א. ד, ואתחנ�
ובכ"מ.13) פל"ג. תרל"ז וככה המש�
ש"אינו14) טומאה, המקבל בדבר ב) יט, (ב"ב שמצינו וע"ד

טהור, הוא שעתה שא� והיינו, דיני�). (בכמה הטומאה" בפני חוצ�
בפני מלחצו� פוסלתו טמא, להיות שבאפשרותו העובדה עצ� הרי

מוגה. בלתי מהנחה – וש"נ). .165 ע' לעיל ג� (ראה הטומאה
ספכ"ה.15) תניא ראה
ט.16) יב, ראה פ'

בפרש"י17) הובא ספ"א. מגילה ירושלמי וש"נ. א. יו"ד, מגילה
א. רמב, א. רמא, זח"ב ג� וראה עה"פ.

מוגה).18) בלתי (מהנחה השבועות" ב"שלשת היותו על נוס�
ט).19) ע' (לעיל ספ"ד
כו.20) פט"ו, שמו"ר ג� וראה ועוד. אֿב. רכג, א. קנ, זח"א
וש"נ.21) א. יד, מגילה
ובפרש"י.22) ב ו, הושע
(23– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחי�
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.Âז"ל רבותינו שבזה,24אמרו הפשוט הפירוש מצד אפילו – מוב� ומזה בזה". זה ערבי� ישראל "כל :

בחסידות המבואר הפנימי הפירוש מצד "25ובפרט ישראל בני שכל ,miaxern�ה ישראל בני שכל כיו� בזה", זה
שלימה" אחת בני26"קומה כל על פועל זה הרי ומצוות, בתורה התחזקות בתוספת מתעורר יהודי שכאשר –

תבל. קצוי בכל ישראל
אבר26וכידוע ג� מתרפא אחר, באבר ד� שמקיזי� עלֿידיֿזה הנה חולה, מסויי� אבר שכאשר בזה, המשל

זה.

ש שמחה מתו� חסידית בהתוועדות ובפרט בהתעוררות, יחד יהודי� שיושבי� בשעה הריולכ�, – מצוה ל
הגדרי� כל את פור� תבל.27זה קצוי בכל ישראל בני בכל ופועל ,

לבחור צרי� אחד שכל הבחירה, לעני� בסתירה זה הגברתenvraואי� אלא אינה הנ"ל הפעולה כי, – בטוב
הלה בוחר אזי הטוב, הצד את מגבירי� וכאשר ד'לעומתֿזה', הצד על הטוב החפשית,envraהצד בבחירתו ,

בחיי�" "ובחרת מייע� שהקב"ה כפי .28בטוב,

ברמב"� שמצינו (ש)מכי�29ועלֿדר� . . לגרש רצה ולא אשתו את לגרש עליו שכופי� נות� שהדי� "מי בעני�
ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא רוצה מישראל להיות רוצה שהוא ש"מאחר – אני" רוצה שיאמר עד אותו

הזק� אדמו"ר (וכפתג� העבירות ויצרו30מ� מאלקות), חסֿושלו� נפרד להיות יכול אינו וג� רוצה אינו שיהודי
ובחירתו רצונו נתגלו שאז כיו� לרצונו", גרש כבר אני רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיו� שתקפו, הוא

ely.בטוב בוחר עצמו מצד שיהודי ,

ז"ל רבותינו מאמר יוב� שהכוונה31ובזה – רחמי�" עליו ויבקש חכ� אצל יל� ביתו בתו� חולה לו שיש "כל
דלכאורה – ברוחניות לחולה ג� אלא דוקא, בגשמיות לחולה אינה רבותינו32בזה למאמר בסתירה זה הרי ,

את33ז"ל לכפות היא ה"חכ�" של שפעולתו כנ"ל, הוא העני� אלא שמי�"? מיראת חו� שמי� בידי "הכל
בטוב הוא בוחר ואזי הרע, היצר אונס את ממנו ולהסיר .envraהאד�

דבר" ערות בה ש"מצא למי "גט" הוא נות� מעניני�34ואז א�") זי� גט ("ער מתגרש שהוא דהיינו ,ָ
החפשית. בבחירתו – הקב"ה ע� שמתקשר דהיינו יתבר�, לו 'אשה' ונעשה ד'לעומתֿזה',

.Ê"ב"בעלֿהבית'שקייט להתערב צריכי� שאי� לומר, נהג אדמו"ר מו"ח .35כ"ק

כו' חיל אנשי לקיחת עני� להבי� 'דיבורֿהמתחיל' האמצעי מאדמו"ר מאמר ישנו הרי לזה, ותוכנו36ונוס� ,
המצוות קיו� על גזירות ישנ� שבצבא מכיו� דלכאורה, – לצבא ישראל בני לקיחת שבעני� התכלית בביאור הוא
מצוות כמה מקיימי� וא�ֿעלֿפיֿכ� גזירות, ישנ� כאשר שדוקא במאמר, ש� ומבאר בזה? יש תכלית איזו כו',
זה שבשביל ועד למעלה, ביותר ה� יקרות במסירותֿנפש שמקיימי� מועטות מצוות אות� הרי במסירותֿנפש,
שמקיימי� אלו במצוות ה'נחתֿרוח' גודל מצד כלל, מקיימי� שאי� הרבות המצוות כל וכדאי הגזירות, כל כדאי

במסירותֿנפש.

אנו רוצי� והרי והנגלה, הנראה טוב של עני� אינו א') (סעי� לעיל המוזכר הרי א�ֿעלֿפיֿכ�, אמנ�
והנגלה. הנראה בטוב יהיו שהעניני�

של לגזירות בנוגע הוא הנ"ל האמצעי אדמו"ר במאמר המדובר לזה: הש�,miiebונוס� חילול אי� שבזה ,

החוצב" ביד "כגרז� ה� שהגויי� של37כיו� בגזירות כשמדובר מהֿשאי�ֿכ� ;l`xyi ipa�הש חילול ישנו שבזה ,

כו'. כדאי הדבר אי� –
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סע"א.24) לט, שבועות
ג.25) לג, בהעלות� לקו"ת
נצבי�.26) ר"פ ש�
ואיל�.27) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יט.28) ל, נצבי�
ספ"ב.29) גירושי� הל'
(נעתק30) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ועוד. סיו�). כא יו�" ב"היו� (נעתק תקמז ע' ש� תמוז). כה יו�" ב"היו�

סקס"ו.31) חאו"ח חת"ס שו"ת ג� וראה א. קטז, ב"ב
ואיל�.32) 62 ס"ע חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
וש"נ.33) ב. לג, ברכות
א.34) כד, תצא
רג.35) ע' ח"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ג� ראה
וש"נ.36) ואיל�. רסג ע' קונטרסי� אדהאמ"צ במאמרי נדפס
א.37) לו, זח"א וראה טו. יו"ד, ישעי' – הכתוב לשו� ע"ד
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אנו שבו הזמ� שהוא דמשיחא, דעקבתא שבעקבתא יהיה, שכ� ומובטחי� אנו, שרוצי� – הוא והעיקר
וילמדו כלל, גזירות שו� יהיו שלא – פירושו והנגלה הנראה וטוב והנגלה, הנראה טוב יהיה עתה, עומדי�

הדעת. והרחבת מנוחה מתו� מצוות ויקיימו תורה

.Á�"הרמב כותב המשיח, במל� העוסקות "38בהלכות ולחsekiשהמשיח (בתורה) בה ליל� ישראל זקכל
בדקה".

מוב�: אינו ולכאורה

ז"ל רבותינו אינו39אמרו ממהֿנפש� הרי וא�ֿכ�, חייב", כולו או זכאי, שכולו בדור אלא בא דוד ב� "אי�
שכולו "דור זה יהיה א� הכפיה: עני� "כולוi`kfשיי� זה יהיה וא� בכפיה, צור� אי� – "aiigאינו אז ג� – "

אנהאלט� צו וואס בא האב� מוז ("מע� כלשהו בדבר באחיזה צור� יש לכפות כדי שהרי הכפיה, עני� ַַָָָמתאי�
שיי�? זה אי� הרי חייב" "כולו של ובמצב זי�"),

העני�: וביאור

ב"קו�יר" כבר (שנתפרס� במכתב כותב נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר במשיח40כ"ק מדריגות ב' שישנ� ,(

ענינו – "דוד" דוד": ו"ב� "דוד" –ielibd"דיבר הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה ;41דמשיח,

תערובות יהיה – העל� ישנו שעדיי� ומכיו� זה, גילוי יהיה לא עדיי� שאז לזה, שקוד� זמ� על קאי דוד" ו"ב�
ורע. טוב

כו'": ישראל כל "יכו� שמשיח הרמב"� שכתב מה יוב� ועלֿפיֿזה

השניה, המדריגה על קאי – חייב" כולו או זכאי שכולו "דור יהיה משיח של שדורו ז"ל רבותינו שאמרו זה
"יכו� שמשיח הרמב"� שכתב מה מהֿשאי�ֿכ� (כנ"ל); הכפיה עני� שיי� לא ואז הבירור, לאחר כבר שהיא
ישראל". כל ש"יכו� משיח פעולת תהיה ואז תערובות, עדיי� יהיה שאז דוד", ד"ב� הזמ� על קאי – ישראל" כל

ורע, טוב תערובות עדיי� שיהיה דכיו� הרע, מ� הטוב בבירור משיח של עבודתו תהיה לראש לכל כלומר:
את ואילו הגאולה, אל זכאי" ד"כולו שבמצב אלו את יקח ואז מהרע, הטוב את ויברר הכפיה עני� משיח יפעל
במצב לזה קוד� שהיו אלו על ג� יפעל ואחרֿכ� לעתֿעתה; הצדה יניח – חייב" ד"כולו במצב הנמצאי�

השלימה. הגאולה אל עמו אות� ג� לצר� – חייב" ד"כולו

.Ëכפיה ג� להיות יכולה אלא דוקא, "בשוטי" כפיה פירושו אי� – משיח עלֿידי שיהיה הכפיה mixacaעני�

אינו42("במילי") כלל כשהלה לגמרי, אחר במקו� נאמרי� ("מילי") שה"דברי�" אפילו יתכ� מזו: ויתירה .
(כנ"ל). היצרֿהרע אונס את ממנו ומסלקי� אותו, כופי� אלו, "דברי�" עלֿידי וא�ֿעלֿפיֿכ�, שומע,

הזק� אדמו"ר שכתב מה אומרה43ועלֿדר� היה במוחו השגה איזה לו כשנפלה נוהג היה זלה"ה ש"מורי ,

הדיבור יציאת בבחינת העול� בזה לו שנפלה ההשגה את להמשי� בכדי . . כ"כ השומעי� יבינו שלא א� בפה
להשיגה". העול� בסו� שהוא א� אחר יוכל ואזי . . בפיו כשמדברה

שריא" "שכינתא שאז מישראל, עשרה יחדיו שמתקבצי� בשעה הרי כ�, מדברי�44וא� כשאינ� "אפילו
תורה" ובפרט45בדברי חסידית, התוועדות מתו� נעשה כשהדבר ובפרט תורה, בדברי עוסקי� כשג� ובפרט ,

וביניכ�" הוי' בי� עומד "אנכי הוא רבי של שענינו נשיאינו, מרבותינו מאחד פתג� על ונמצא46כשחוזרי� ,
את ג� לזה בכוח�zEnvr'd'שמצרפי� יש אזי –weqtl�שגsqep icedi�בתוק ויעמוד במסירותֿנפש יתעורר ©§

זאת מאחלי� שה� כש� – יהדות .mnvrlבעניני

הולכי� – הקב"ה של מצותו שהיא ישראל, אהבת בדר� הולכי� שכאשר d"awdוהיינו, ly ezegilyaוממילא ,
קצר, לזמ� שנבראי� מלאכי� מבעי לא – לפעול יכולי� אינ� מלאכי� שאפילו עניני� ג� לפעול בכח יש
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אנו שבו הזמ� שהוא דמשיחא, דעקבתא שבעקבתא יהיה, שכ� ומובטחי� אנו, שרוצי� – הוא והעיקר
וילמדו כלל, גזירות שו� יהיו שלא – פירושו והנגלה הנראה וטוב והנגלה, הנראה טוב יהיה עתה, עומדי�

הדעת. והרחבת מנוחה מתו� מצוות ויקיימו תורה

.Á�"הרמב כותב המשיח, במל� העוסקות "38בהלכות ולחsekiשהמשיח (בתורה) בה ליל� ישראל זקכל
בדקה".

מוב�: אינו ולכאורה

ז"ל רבותינו אינו39אמרו ממהֿנפש� הרי וא�ֿכ�, חייב", כולו או זכאי, שכולו בדור אלא בא דוד ב� "אי�
שכולו "דור זה יהיה א� הכפיה: עני� "כולוi`kfשיי� זה יהיה וא� בכפיה, צור� אי� – "aiigאינו אז ג� – "

אנהאלט� צו וואס בא האב� מוז ("מע� כלשהו בדבר באחיזה צור� יש לכפות כדי שהרי הכפיה, עני� ַַָָָמתאי�
שיי�? זה אי� הרי חייב" "כולו של ובמצב זי�"),

העני�: וביאור

ב"קו�יר" כבר (שנתפרס� במכתב כותב נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר במשיח40כ"ק מדריגות ב' שישנ� ,(

ענינו – "דוד" דוד": ו"ב� "דוד" –ielibd"דיבר הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה ;41דמשיח,

תערובות יהיה – העל� ישנו שעדיי� ומכיו� זה, גילוי יהיה לא עדיי� שאז לזה, שקוד� זמ� על קאי דוד" ו"ב�
ורע. טוב

כו'": ישראל כל "יכו� שמשיח הרמב"� שכתב מה יוב� ועלֿפיֿזה

השניה, המדריגה על קאי – חייב" כולו או זכאי שכולו "דור יהיה משיח של שדורו ז"ל רבותינו שאמרו זה
"יכו� שמשיח הרמב"� שכתב מה מהֿשאי�ֿכ� (כנ"ל); הכפיה עני� שיי� לא ואז הבירור, לאחר כבר שהיא
ישראל". כל ש"יכו� משיח פעולת תהיה ואז תערובות, עדיי� יהיה שאז דוד", ד"ב� הזמ� על קאי – ישראל" כל

ורע, טוב תערובות עדיי� שיהיה דכיו� הרע, מ� הטוב בבירור משיח של עבודתו תהיה לראש לכל כלומר:
את ואילו הגאולה, אל זכאי" ד"כולו שבמצב אלו את יקח ואז מהרע, הטוב את ויברר הכפיה עני� משיח יפעל
במצב לזה קוד� שהיו אלו על ג� יפעל ואחרֿכ� לעתֿעתה; הצדה יניח – חייב" ד"כולו במצב הנמצאי�

השלימה. הגאולה אל עמו אות� ג� לצר� – חייב" ד"כולו

.Ëכפיה ג� להיות יכולה אלא דוקא, "בשוטי" כפיה פירושו אי� – משיח עלֿידי שיהיה הכפיה mixacaעני�

אינו42("במילי") כלל כשהלה לגמרי, אחר במקו� נאמרי� ("מילי") שה"דברי�" אפילו יתכ� מזו: ויתירה .
(כנ"ל). היצרֿהרע אונס את ממנו ומסלקי� אותו, כופי� אלו, "דברי�" עלֿידי וא�ֿעלֿפיֿכ�, שומע,

הזק� אדמו"ר שכתב מה אומרה43ועלֿדר� היה במוחו השגה איזה לו כשנפלה נוהג היה זלה"ה ש"מורי ,
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אומרי� אפי47שעליה� אלא כו'", משרתיו ואשר משרתי� מלאכי�"יוצר שנבראmiigvpלו מיכאל, המלא� כמו ,
שכתוב כמו בראשית, ימי בששת מיכאל"48כבר דא "ועו� גו'", יעופ� של49"ועו� זכות� "מלמד והוא ,

כי50ישראל" רק51, יכול מיכאל מלא� ג� ,cnllתחילה צור� יש בעניננו אבל ישראל", של אתlertl"זכות�
בכח הוא זה ועני� ישראל", של דוקא.zenypd"זכות�

והנגלה.52(וסיי� הנראה בטוב וברחמי�, בחסד זה שיהיה ויהיֿרצו� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק

***

.È"ולשמחה "לששו� שיהפכו נאמר אודות� בימי� עתה אנו .53עומדי�

בחסידות מבואר למעלה.54והנה, ומלמטה למטה מלמעלה קוי�: שני ה� ו"שמחה" ש"ששו�" ,

אורה בשערי וכמבואר מעלה, ישנה אלו קוי� משני ואחד אחד שבכל תרס"ו55וכיו� תלמוד56ובהמש� בעני�
"יהפכו הוא הברכה נוסח לכ� – בזולתו שאי� מעלה ישנה מה� אחד שבכל ירושלמי, ותלמוד oeyylבבלי

dgnyle.('ה (סעי� כנ"ל השלישי, הקו עלֿידי נעשה זה שעני� המעלות, ב' שיהיו דהיינו ,"

בחסד והאמיתית השלימה הגאולה אל מהגלות שנצא יהיֿרצו� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר צאתו (טר�
וברחמי�.
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א.47) לו, אמור לקו"ת וראה ק"ש. ברכות נוסח
כ.48) א, בראשית
ב.49) מו, זח"א
יב,50) דניאל מצו"ד יו"ד. פמ"ה, פס"ר וראה ה. פי"ח, שמו"ר

א.
אחדי�51) בזכרו� .(l"end)כ"ה

הברכה52) נוסח .(l"end)חסר

בסופ�.53) תעניות הל' רמב"� וראה יט. ח, זכרי'
ע'54) תרנ"ג סה"מ קנב. ע' תש"נ) (הוצאת מג"א אוה"ת ג� ראה

קכא. ע' עזר"ת ואיל�. רנט
ואיל�.55) פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער
ואיל�.56) צ ע'

•

zea` iwxt zegiy ihewlb wxt fi jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
˙„ÈÓ Y "ÂÚÏ· ÌÈÈÁ Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡" ˙ÏÈÏ˘

?˙Â„ÈÒÁ
בשלומה2חנינא1"רבי מתפלל הוי אומר הכהני� סג�

מוראה שאלמלא מלכות בלעו".3של חיי� רעהו את איש

להבי�: וצרי�

אומרי� חז"ל כו'4א) לקיי� חסידא למהוי דבעי "מא�

הנאמר את יקיי� חסיד להיות [=הרוצה דאבות" מילי

מ"מילי מורכבת אבות מסכת כלומר: אבות], בפרקי

מחוייבות שאינ� הנהגות חסידות], [=דברי דחסידותא"

משורת לפני� – "חסידות" מצד לעשות� ויש הדי�, מצד

הדי�.

זה: בפרק הראשונה במשנה ההוראה דר� [ועל

– עבירה" לידי בא אתה ואי� דברי� בשלושה "הסתכל

בפועל, עבירה יעשה לא שיהודי רק מחייבת הדי� שורת

כ� יעמודdtiqenועל שהאד� חסידותית: הנהגה המשנה

יבוא שלא והוראה) עצה ג� (וזו החטא, יראת של במצב

בשלושה התבוננות באמצעות – לחטא יתקרב) לא (וא�

" כ� ועלֿידי a`דברי�, dz` oi`e,["עבירה לידי

מלכות" של בשלומה מתפלל "הוי ההוראה א�

או חסידות, מידת של להנהגה קשר שו� לה אי� לכאורה

הדי�, משורת לפני� לזהירות

על מוכרחת – בלעו" "חיי� של מצב שלילת אדרבה,

בתורה חמורי� הכי ציוויי� .5פי

רעהו את "איש הלשו� דיוק מהו erlaב) miig�הלשו ?"

הכתוב כלשו� "הריגה", היא זה במקרה והפשוטה 6הרגילה

"גזילה או והרגוני", גו' אלקי� יראת כא�"אי� הכוונה (א� "

משתמשי� ומדוע – בה� וכיוצא ונזקיֿממו�), לגזלנות (ג�)

בלשו� בלעו"oipreכא� "חיי� ?7מחודשי�

ישראל בע� תלויי� בעול� העניני� כל ככתוב8ג) ,9

ש"אלמלא שהאפשרות מוב�, מזה בלב�". נת� העול� "את

ושלו� חס ג� קיימת בלעו" חיי� רעהו את איש מוראה

יהודי� זו10אצל הוראה מיישו� כתוצאה – ואדרבה ,

רעהו את "איש יהיה שלא בעול� ג� נפעל יהודי�, עלֿידי

בלעו". חיי�

יהודי�, אודות לומר שיי� כיצד תמוה: ולכאורה

בלא הרי בזה, הברורי� ה' ציוויי וכמה כמה שלמרות

אד� סת� (ולא "לבלוע" יהודי יוכל מלכות של מוראה

"רעהו" את אפילו) אלא כאמור,11נוס�, ובפרט, !?

משו�) אבות, מסכת (הלומד יהודי אודות כא� שהמדובר

זקוק הא� – חסיד] [=להיות חסידא" "למהוי ed`שרצונו

להבטיח כדי מלכות" של בשלומה מתפלל "הוי לאזהרה

"רעהו"? את "בולע" יהיה שלא

.·
Â�˙�˘ÓÏ "'ÂÎÂ ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÌÈ�˘" ¯Ó‡Ó‰ ¯˘˜

זו במשנה נאמר לעיל, המובא המאמר "רבי12לאחר :

דברי13חנינא ביניה� ואי� שיושבי� שני� אומר תרדיו� ב�

ויש שיושבי� שני� אבל כו' לצי� מושב זה הרי תורה

וכו'". תורה דברי ביניה�
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ב.1) משנה

אדה"ז2) גירסת וכ"ה א). ד, (ובע"ז שלפנינו משניות בדפוסי הגירסא כ"ה

(נ.י. כת"י ע"ז במס' וכ"ה ""חנני'". למשניות נוסחאות בשינויי אבל בסדורו.

ר' ואיתימא חנינא א"ר ב: יד, מר"ה ולהעיר ובכ"מ. ש�. ע"ז ר"ח תשי"ז),

ואכ"מ. חנניא.

א3) סי' חו"מ בטור (ועד"ז מלכות" של מוראה "שאלמלא ש� בע"ז

וראה ש�. דק"ס ראה ש�. ור"ח הנ"ל כת"י בע"י, וליתא מלכות"). "מורא

כא�. לאבות אבות נחלת

(4.7 הערה 370 ע' לעיל וראה א. ל, ב"ק

וחיי5) לחייו לשמור ד"הויjrxשצרי� הפרט וג� חיי�). יבלעו (שלא

lltznהרי היחידr"nכו'", פ"אlltzdlעל תפלה הל' רמב"� (ראה חייו על

בתחלתה). התפלה מצות שרש תלג. מצוה חינו� ה"ב.

יא.6) כ, וירא

והדגי�7) הי� לדגי האד� בני את המשיל שהכתוב לפי ש�: לע"ז בתו"ח

נזכר לא עצמו חנינא ר' במאמר אבל הכי. נקט לכ� חיי� זה את זה בולעי�

יש כי הכי שנקט ומוב� ש�, שבע"ז הי�" כדגי אד� "ותעשה הכתוב כלל

במד"ש הובא – (להרשב"�) אבות מג� וראה אד�. בבני ג� כזה ותוכ� מצב

ג. קכד, לתהלי� ובמצו"ד כו'. הוא הכתוב ולשו� כא�:

(8– בראשית ועוד) בראשית. ר"פ ורמב"� (רש"י מרז"ל ע"פ כמוכרח

ראשית. שנקראו ישראל בשביל

ע"ב.9) ריש ה, במדבר לקו"ת יא. ג, קהלת

יראת10) לולא כלומר קאפח): (תרגו� להרמב"� פיה"מ המלכותראה

epiidיראתה היתה לא שאילולי במחז"ו: הוא ועד"ז חיי�. זה את זה בולעי�

כו' עלינו מלכות מהגירסאepiidשל ולהעיר כו'. חבירו את אחד בולעי�

"בלענו". :(2 (הערה הנ"ל ע"ז וכת"י למשניות בש"נ ש�, במחז"ו

אלשאקר.11) משה מר' ובפי' ואפשר. הפיסקא בסו� שמואל מדרש ראה

רנב),12) (נאפולי, ראשו� דפוס במשניות וכ"ה בסדורו. אדה"ז לגירסת

ובמשניות שלפנינו. וש"ס משניות בדפוסי וכ"ה תמני. כת"י (ג), פארמה כת"י

כת"י קופמא�, בכת"י וכ"ה בפ"ע. משנה הוא וכו' שמואל מדרש פי', שע�

פריז. כת"י (א), פארמה

ד"ה בתחלתו ברלי�) (פיק) (מהר"י למשניות למשנה סדר יש ספר וראה

ועוד. החוקי�, אלה

ובלח�13) .2 הערה הנ"ל וע"ד שינויי�, כא� וג� אדה"ז. בסידור כ"ה

הספרי�. ברוב כ"ה חנני'. (להיעב�): .n"k`eנקודי�

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

הגיעתני שמועה מוזרה אשר מי שהוא הרים יד עליך בקשר עם עבודתך בקדש חנוך עטה"ק... וכפי 

שהודיעוני, הרי המרים יד, כאילו קנא קנאת הקדש וכו'.

ובודאי לא נפל רוחך עליך, כי בפנימיות הענין הרי לא עליך הרים יד )שגם אז הרי מלתו אמורה 

בדברי רז"ל ע"ד מהותו של המרים יד על בן ישראל(, כי בנדון דידן הרי גם הרים יד עלי. ואת"ל - בעיקרו 

עלי ואתה אינך אלא שלוחי. וכמו שהנ"ל לא עשה עלי רושם להחליש העבודה בכלל, הרי תקותי חזקה שלא 

יפעול חלישות עליך בעבודתך ואדרבה עוד תוסיף אומץ והתעוררות בזה. והשי"ת יצליחך בהצלחה גדולה, 

ועי"ז יתוסף בכל המצטרך לך מנפש ועד בשר.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
˙„ÈÓ Y "ÂÚÏ· ÌÈÈÁ Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡" ˙ÏÈÏ˘

?˙Â„ÈÒÁ
בשלומה2חנינא1"רבי מתפלל הוי אומר הכהני� סג�

מוראה שאלמלא מלכות בלעו".3של חיי� רעהו את איש

להבי�: וצרי�

אומרי� חז"ל כו'4א) לקיי� חסידא למהוי דבעי "מא�

הנאמר את יקיי� חסיד להיות [=הרוצה דאבות" מילי

מ"מילי מורכבת אבות מסכת כלומר: אבות], בפרקי

מחוייבות שאינ� הנהגות חסידות], [=דברי דחסידותא"

משורת לפני� – "חסידות" מצד לעשות� ויש הדי�, מצד

הדי�.

זה: בפרק הראשונה במשנה ההוראה דר� [ועל

– עבירה" לידי בא אתה ואי� דברי� בשלושה "הסתכל

בפועל, עבירה יעשה לא שיהודי רק מחייבת הדי� שורת

כ� יעמודdtiqenועל שהאד� חסידותית: הנהגה המשנה

יבוא שלא והוראה) עצה ג� (וזו החטא, יראת של במצב

בשלושה התבוננות באמצעות – לחטא יתקרב) לא (וא�

" כ� ועלֿידי a`דברי�, dz` oi`e,["עבירה לידי

מלכות" של בשלומה מתפלל "הוי ההוראה א�

או חסידות, מידת של להנהגה קשר שו� לה אי� לכאורה

הדי�, משורת לפני� לזהירות

על מוכרחת – בלעו" "חיי� של מצב שלילת אדרבה,

בתורה חמורי� הכי ציוויי� .5פי

רעהו את "איש הלשו� דיוק מהו erlaב) miig�הלשו ?"

הכתוב כלשו� "הריגה", היא זה במקרה והפשוטה 6הרגילה

"גזילה או והרגוני", גו' אלקי� יראת כא�"אי� הכוונה (א� "

משתמשי� ומדוע – בה� וכיוצא ונזקיֿממו�), לגזלנות (ג�)

בלשו� בלעו"oipreכא� "חיי� ?7מחודשי�

ישראל בע� תלויי� בעול� העניני� כל ככתוב8ג) ,9

ש"אלמלא שהאפשרות מוב�, מזה בלב�". נת� העול� "את

ושלו� חס ג� קיימת בלעו" חיי� רעהו את איש מוראה

יהודי� זו10אצל הוראה מיישו� כתוצאה – ואדרבה ,

רעהו את "איש יהיה שלא בעול� ג� נפעל יהודי�, עלֿידי

בלעו". חיי�

יהודי�, אודות לומר שיי� כיצד תמוה: ולכאורה

בלא הרי בזה, הברורי� ה' ציוויי וכמה כמה שלמרות

אד� סת� (ולא "לבלוע" יהודי יוכל מלכות של מוראה

"רעהו" את אפילו) אלא כאמור,11נוס�, ובפרט, !?

משו�) אבות, מסכת (הלומד יהודי אודות כא� שהמדובר

זקוק הא� – חסיד] [=להיות חסידא" "למהוי ed`שרצונו

להבטיח כדי מלכות" של בשלומה מתפלל "הוי לאזהרה

"רעהו"? את "בולע" יהיה שלא

.·
Â�˙�˘ÓÏ "'ÂÎÂ ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÌÈ�˘" ¯Ó‡Ó‰ ¯˘˜

זו במשנה נאמר לעיל, המובא המאמר "רבי12לאחר :

דברי13חנינא ביניה� ואי� שיושבי� שני� אומר תרדיו� ב�

ויש שיושבי� שני� אבל כו' לצי� מושב זה הרי תורה

וכו'". תורה דברי ביניה�

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

ב.1) משנה

אדה"ז2) גירסת וכ"ה א). ד, (ובע"ז שלפנינו משניות בדפוסי הגירסא כ"ה

(נ.י. כת"י ע"ז במס' וכ"ה ""חנני'". למשניות נוסחאות בשינויי אבל בסדורו.

ר' ואיתימא חנינא א"ר ב: יד, מר"ה ולהעיר ובכ"מ. ש�. ע"ז ר"ח תשי"ז),

ואכ"מ. חנניא.

א3) סי' חו"מ בטור (ועד"ז מלכות" של מוראה "שאלמלא ש� בע"ז

וראה ש�. דק"ס ראה ש�. ור"ח הנ"ל כת"י בע"י, וליתא מלכות"). "מורא

כא�. לאבות אבות נחלת

(4.7 הערה 370 ע' לעיל וראה א. ל, ב"ק

וחיי5) לחייו לשמור ד"הויjrxשצרי� הפרט וג� חיי�). יבלעו (שלא

lltznהרי היחידr"nכו'", פ"אlltzdlעל תפלה הל' רמב"� (ראה חייו על

בתחלתה). התפלה מצות שרש תלג. מצוה חינו� ה"ב.

יא.6) כ, וירא

והדגי�7) הי� לדגי האד� בני את המשיל שהכתוב לפי ש�: לע"ז בתו"ח

נזכר לא עצמו חנינא ר' במאמר אבל הכי. נקט לכ� חיי� זה את זה בולעי�

יש כי הכי שנקט ומוב� ש�, שבע"ז הי�" כדגי אד� "ותעשה הכתוב כלל

במד"ש הובא – (להרשב"�) אבות מג� וראה אד�. בבני ג� כזה ותוכ� מצב

ג. קכד, לתהלי� ובמצו"ד כו'. הוא הכתוב ולשו� כא�:

(8– בראשית ועוד) בראשית. ר"פ ורמב"� (רש"י מרז"ל ע"פ כמוכרח

ראשית. שנקראו ישראל בשביל

ע"ב.9) ריש ה, במדבר לקו"ת יא. ג, קהלת

יראת10) לולא כלומר קאפח): (תרגו� להרמב"� פיה"מ המלכותראה

epiidיראתה היתה לא שאילולי במחז"ו: הוא ועד"ז חיי�. זה את זה בולעי�

כו' עלינו מלכות מהגירסאepiidשל ולהעיר כו'. חבירו את אחד בולעי�

"בלענו". :(2 (הערה הנ"ל ע"ז וכת"י למשניות בש"נ ש�, במחז"ו

אלשאקר.11) משה מר' ובפי' ואפשר. הפיסקא בסו� שמואל מדרש ראה

רנב),12) (נאפולי, ראשו� דפוס במשניות וכ"ה בסדורו. אדה"ז לגירסת

ובמשניות שלפנינו. וש"ס משניות בדפוסי וכ"ה תמני. כת"י (ג), פארמה כת"י

כת"י קופמא�, בכת"י וכ"ה בפ"ע. משנה הוא וכו' שמואל מדרש פי', שע�

פריז. כת"י (א), פארמה

ד"ה בתחלתו ברלי�) (פיק) (מהר"י למשניות למשנה סדר יש ספר וראה

ועוד. החוקי�, אלה

ובלח�13) .2 הערה הנ"ל וע"ד שינויי�, כא� וג� אדה"ז. בסידור כ"ה

הספרי�. ברוב כ"ה חנני'. (להיעב�): .n"k`eנקודי�
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רבות פעמי� דובר הינה14כבר המשניות חלוקת כי ,

למעשה להלכה הנוגע [דבר שאחד15מדוייקת במקרה :

ה� (שהקידושי� לשנות" יודע שאני מנת "על אשה מקדש

(ונחו�) שמספיק לומר יש – משניות) יודע שהוא בתנאי

כלל16משניותyelyלדעת כ� משו� (ג�) כי אומרי� ויש ,[

בסידורו אבות מסכת את הזק� את17אדמו"ר לדעת כדי –

המשניות. חלוקת אופ�

"שני� המאמר של והשייכות ההמש� מהו מוב�: ואינו

שלכ� כו'", בשלומה מתפלל "הוי למאמר וכו'" שיושבי�

קשר כל נראה אי� לכאורה – משנה? באותה שניה� נכתבו

.18ביניה�

ואמור שיי� שהמאמר מחייבת, הסברא [ואדרבה,

במשנה שאכלו..d`adלהכלל שלושה אומר שמעו� "ר'

אודות מדובר ש� שג� תורה", דברי עליו אמרו ולא

ללא חבורה של (והחסרו� בחבורה תורה דברי של העילוי

תורה)]. דברי

.‚
ÂÈÙÏÎ ÏË·˙È ˙ÏÂÊ‰˘ ÔÂˆ¯ Y "ÂÚÏ· ÌÈÈÁ"

בזה: והביאור

דחסידותא", "מילי כוללת אבות שמסכת מכיוו�

השלמי� יהודי� עבור הוראות אומרת: זאת לעיל, כמוזכר

רק לה� וחסרה המצוות וקיו� התורה בלימוד וזהירי�

– חסידות במידת הנהגה

לא לה� להורות מקו� כל שאי� פשוט, ממילא הרי

בחייו יפגעו שלא לצוות� לא ובוודאי שני, יהודי לגזול

אזהרה כא� נאמרה לא מדוע פשוט כ� (וא� שני יהודי של

"גזלו"); או הרגו", רעהו את "איש של ממצב

חיי� רעהו) את איש ..)" דווקא הוא כא� הדיוק

ברכושו) (או בחייו לפגוע וחלילה חס רצונו אי� בלעו":

שהחיי� בלעו", "חיי� – "רק" הוא רצונו שני, יהודי של

במציאות "ייבלעו" השני של – והמעשי� המציאות –

ely19.

דוקא לפעמי� שלמותוzelrndואדרבה: – לו שיש

החסרונות ומאיד� מחד, המצוות ושמירת התורה בלימוד

פשוט איש הלה א� בפרט השני, אצל רואה שהוא הרבי�

המצוות בקיו� זהירות בהעדר לוקה א� או התורה בידיעת

שמביאות אלה ה� –zegixkne20השני שעל להסיק, אותו

אחד לאותו ועילוי זכות זוהי – מזו ויתירה אליו. להתבטל

שלו. במציאותו "יבלע" בא�

.„
"˙ÂÎÏÓ Ï˘ ‰ÓÂÏ˘"Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‰‡¯È‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰
מספיקה אי� שכאלו, והנהגה הרגשה לשלול כדי

– אמיתי שכל מצד אדרבה, כי, מאחר שכלית, הסברה

חס הרוח, וגס רשע שוטה על כא� המדובר ואי� מאחר

גדול הריהו סו� כל סו� טענה: לכזו מקו� יש – ושלו�

מאוד רחוק "רעהו" בזמ� ובו וכו', המצוות ובקיו� בתורה

תורה פי על ומבוסס אמתי שהחשבו� הרי – זו ,21ממדריגה

השני א� בקיו�wewfובפרט ובהוראות התורה בלימוד לו

המצוות.

אחרת להתנהג שעליו לו ויבארו יסבירו א� ג� ולכ�,

יוכל לא עדיי� בלבד), שכלי הסבר זה יהיה עוד (כל

"ובלוע" בטל להיות צרי� רעהו כי מההנחה, להשתחרר

שלו. במציאות

הוא כדבעי, הנ"ל שלילת עצמו אצל לפעול והעצה

של בשלומה מתפלל "הוי המשנה הוראת את לקיי�

zeklnזה שעלֿידי מלכי22", מל� של המורא אצלו יתעורר

הקדושֿברו�ֿהוא בכחו23המלכי� הזה היראה והרגש –

יהודי לעומת גדול עצמו את יחוש שלא אצלו, לפעול

.18שני

רז"ל אמרו בזה: כעי�24וההסברה דארעא "מלכותא

דומה הזה), (בעול� באר� [=המלכות דרקיעא" מלכותא

בזה, וההסבר הקדושֿברו�ֿהוא)], (של שמי� למלכות

ומשתלשלת25כידוע נמשכת דארעא" "מלכותא :

ב"שר" שורש יש למטה כא� למל� – דרקיע" מ"מלכותא
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ועוד.14) .155 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש ראה

ממשנתו"15) ומפסיק ושונה בדר� "המהל� לעני� ג� שנפק"מ י"ל ואולי

משה ר' מהרב ש� שמואל מדרש וראה אדה"ז). (לגי' לקמ� ז' (משנה

אלמושנינו).

ועד"ז16) סקנ"א). ש� ב"ש (וראה סק"מ סל"ח אה"ע מחוקק חלקת

אחת". במשנה ש"די ש� שהביא להסברא

ס"ג.17) פ"ל הכולל שער ראה

רש"י,18) (ראה העול� לכל שנוגע בעני� מדברת הא' בבא מזו: ויתירה

והכי ועוד), רע"ב יונה, רבינו מאירי, "אלמלאgxkenמח"ו, העול� לישוב

לישראל רק הנוגע בעני� – הב' ובבא בלעו", חיי� רעהו את איש מוראה

שרוי'". "שכינה – שבו נעלית הכי ובמדריגה התורה), (לימוד

כא�.19) חיי�) דר� (בספרו המהר"ל מפי' להעיר

א).20) צז, (כתובות כו' מלשמשו תלמידו בהמונע מרז"ל ע"ד

ב.21) קיא, כתובות וראה כב. יא, עקב (ופרש"י) (ספרי ממחז"ל להעיר

ובתלמידי�. בחכמי� הדבק (ע"י) בו ולדבקה ועוד):

בתחלתו.22) אדה"ז) (ושו"ע טושו"ע ראה

דוד23) מדרש בתחלתו. כא� שמואל במדרש הובא הריטב"א מפי' להעיר

ימי� זרוע כו'". המאמר של תוכו "אבל הרמב"�) נכד – הנגיד דוד (לר'

ועוד. למשניות. יצחק זרע להחיד"א.

ב.24) קעו, ח"ג רע"א. קצז, זח"א א. נח, ברכות

קודש.25) בד ראה לקמ�) (בהבא ובארוכה ובכ"מ. ש�. זח"א ראה

zea` iwxt zegiyÎihewl

גבוהה בדרגא הוא עצמו ה"שר" ושורש למעלה, שלו

גבוה מעל "גבוה – יותר ולמעלה למעלה וכ� יותר,

מלכ26שומר" "מל� של למלכות עד הקדושֿ– המלכי� י

ברו�ֿהוא".

מלכות" של "שלומה קיי� כאשר כי מוב�, ומזה

בשלימות הוא דארעא" "מלכותא של שהשלטו� בפשטות,

שב"מלכותא ה�, לכ� האמיתיי� והסיבה הטע� הרי כו',

של מלכותו – דרקיע" "מלכותא שורשה, מתגלה דארעא"

גדול ובתוק� – .27הקדושֿברו�ֿהוא

דחסידותא" "מילי במדריגת נמצא יהודי כאשר ולכ�,

הרי לאמיתתו) שהוא כפי עני� כל הוא רואה (וממילא

– (עד מרגיש הוא מלכות", של "שלומה בעני� בתפלתו

מוחשית מלכותו28בראי' את הקדושֿברו�ֿהוא29) ;30של

הרגש דארעא" "מלכותא עלֿידי אצלו מתעורר וממילא

הקדושֿברו�ֿהוא המלכי� מלכי מל� לפני 31ה"מורא"

את אצלו מכניעה מהקדושֿברו�ֿהוא היראה ועצ� –

לפי – שני יהודי כלפי הגדלות ותחושת ההתנשאות רגש

"השוה של באופ� הינה יתבר� קט�32שמלכותו ומשוה

בדיוק מקו� תופס אינו לגמרי שבגדולי� הגדול וגדול",

שבקטני�. הקט� כמו

.‰
‰ÏÈÙ˙ ‰˘Â¯„ Y ˙Â��Â·˙‰· È„ ÔÈ‡

"אומ�" הוא הרי הרע היצר את33א� להוריד במלאכתו

עצמו, שהוא מספיק לא ולכ�, – הישר מדר� האד�

מלכות" של "שלומה בעני� יתבונ� שלו, בכוחותיו

כו'", דרקיע מלכותא "כעי� היא דארעא" (ש"מלכותא

עליו להשפיע ההתבוננות תחדל זמ� ולאחר יתכ� כי כנ"ל);

יחלש שה"מורא" עד היצר, תחבולות מחמת כדבעי,

לגמרי. יתבטל – ואפילו

"הוי זו בהוראה ההדגשה באה בשלומהlltznלכ�

שלו, בכוחותיו ההתבוננות על רק לסמו� לא מלכות": של

מחובתו ולבקשlltzdlאלא תפילה לשאת – כ� על

חינ�xefriשהקדושֿברו�ֿהוא חסד ובחסדו בטובו לו

רז"ל בכל34(כמאמר לו") יכול אי� עוזרו הקב"ה "אלמלא :

את וירגיש יכיר דארעא" ה"מלכותא שעלֿידי עד – הנ"ל

הקדושֿברו�ֿהוא של .35מלכותו

.Â
„ÂÓÈÏ‰ ÔÙÂ‡· ‡Ë·˙Ó ÏÂËÈ·‰

ואי� שיושבי� "שני� המשנה המש� ג� יוב� ובזה

כו'": תורה דברי ביניה�

"מילי במדריגת (הנמצא האד� כי האמיתית ההוכחה

במצוות) זהיר והוא כדבעי תורה שלמד לאחר דחסידותא",

היא – הזולת כלפי והגאוה ההתנשאות רגש את ביטל אכ�

באופ� הוא שלו התורה לימוד שג� "36בכ� mipyשל

oiayeiy"'37כו.

(אודותיו תורה לומד של המציאות עיקר והביאור:

וכל בתורה, שלו העסק היא כנ"ל) אבות, בפרקי מדובר

הפסוק כדברי טפלי�. אלא אינ� ענייניו "אל38שאר :
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ז.26) ה, קהלת

(27.204 ע' שלו� מתורת להעיר

ועוד.28) ואיל�. ב רכו, ח"א קונט' סה"מ נא. ע' עת"ר מסה"מ להעיר

(משלי29) במ"ש ואיל�) סע"ב יב, צו בלקו"ת (הובא הבחיי מפי' להעיר

ע' ח"ב נ"� (אוה"ת עה"פ הצ"צ פי' וראה ומל�. בני ה' את ירא כא) כד,

תרכ"ח. סו"ס שמואל ובתורת א'כ),

של30) בשלומה מתפלל "הוי ההוראה קיו� ע"י שדוקא לבאר יש ועפ"ז

מתקיימת דחסידותא, מילי של באופ� עד דבנ"י מלכותd`xendמלכות" של

ס"א): (כנ"ל העול� בהנהגת בלעו" חיי� רעהו את "איש השוללת

" אי� מצ"ע אוה"ע ומשפטzeklnשלd`xenאצל מהדי� היראה רק כ"א "

חיי� רעהו את איש יהי' שלא למנוע בכוחה אי� זו ויראה בפועל. והעונש

erla,הוא במציאותו ומכוסי� "בלועי�" יהיו השני של ומציאותו חייו שכל –

וכיו"ב לפרנסתו ונצר� זקוק יהי' כי משלו, עניני� שו� יהי' לא שלהשני באופ�

מרעהו): וגוזל גונב שאינו כיו� עונש ומשפט די� אי� בזה (שהרי ממנו להגדול

שיורגש מלכות, של בשלומה מתפלל הישראלי שאיש עי"ז אבל

" באוה"ע ג� פועל הר"ז דרקיע, מלכותא דארעא מלכות"d`xenבמלכותא של

רעהו את "איש erlaהשוללת miig."

(בבגדי�31) הקיסר כשבקרו במאמר שכשהי' באדה"ז מהמסופר להעיר

דארעא מלכותא כי כו' קיסר הנ� בודאי באמרו מלכות כבוד לו חלק אזרחי�)

רבי (בית כו' ופחד יראה בנפשי הרגשתי לכא� ובהכנס� דרקיע מלכותא כעי�

קודש). בד וראה פט"ו. ח"א

נוראי�).32) ימי� (בתפלת מאמיני�" "וכל פיוט

כו'.33) אומנתו כ� ב: קה, שבת ראה

ב.34) ל, קדושי� ע"ב. ריש נב, סוכה

שי"א*35) הכהני� סג� חנינא רבי המאמר לבעל השייכות תוב� הנ"ל ע"פ

שה מלכות, הרוגי מעשרה אות�zeklnשהי' [וראהezegilyaהרג הקב"ה של

בבא ב� ר"י דברי מלכות" הרוגי עשרה וב"מעשה אזכרה" אלה ב"מדרש

כו']. מל� ביד אותנו מסר והוא ונורא גדול למל� מיתה חייבי� אנו ועוד:

מושב36) זה הרי תורה דברי ביניה� ואי� שיושבי� "שני� שמתחיל ומה

ראה – בלעו" חיי� רעהו את "איש להשלילה ישיר בהמש� בא זה כי לצי�",

עוסקי� שאפילו דפירושו, בקיצור) בתויו"ט (הובא בתחלתו שמואל מדרש

וקרא� כו' בחברה ללמוד מתחברי� ואינ� לבדו אחד כל עוסקי� ה� בתורה

כ מתלוצ� וגאונו שבגאותו כיו� כו' ע"ש.לצי� כו', חבירו מידיעת בקרבו "א

פ"י. תרנ"ט החלצו ד"ה וראה

(לכל37) מלכות הרוגי מעשרה שהי' תרדיו� ב� לר"ח השייכות וזוהי

קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב והי' dxezכו'miaxaהדיעות), xtqe sxype

enr.(35 הערה לעיל ובהמצויי� א. יח, (ע"ז

כבֿכג.38) ט, ירמי'

yxcn .c ,a x"ki`) miyxcnda la` .mipdkd obq g"xe l`rnyi iaxe b"ayx bxdp (oeiq) ea d"ka :(b"dan) a"q t"wzq g"e` r"eyeh d`xe .bxdp r"x d"c tzz `"b c"dq (*

.dxyrda dpnp `l "oepald ifx`" zepiwae "dxkf` dl`" heit t"kdeil xefgna oke ,(dxrdd miptay miyxcnae .cere .bi ,h mildz
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גבוהה בדרגא הוא עצמו ה"שר" ושורש למעלה, שלו

גבוה מעל "גבוה – יותר ולמעלה למעלה וכ� יותר,

מלכ26שומר" "מל� של למלכות עד הקדושֿ– המלכי� י

ברו�ֿהוא".

מלכות" של "שלומה קיי� כאשר כי מוב�, ומזה

בשלימות הוא דארעא" "מלכותא של שהשלטו� בפשטות,

שב"מלכותא ה�, לכ� האמיתיי� והסיבה הטע� הרי כו',

של מלכותו – דרקיע" "מלכותא שורשה, מתגלה דארעא"

גדול ובתוק� – .27הקדושֿברו�ֿהוא

דחסידותא" "מילי במדריגת נמצא יהודי כאשר ולכ�,

הרי לאמיתתו) שהוא כפי עני� כל הוא רואה (וממילא

– (עד מרגיש הוא מלכות", של "שלומה בעני� בתפלתו

מוחשית מלכותו28בראי' את הקדושֿברו�ֿהוא29) ;30של

הרגש דארעא" "מלכותא עלֿידי אצלו מתעורר וממילא

הקדושֿברו�ֿהוא המלכי� מלכי מל� לפני 31ה"מורא"

את אצלו מכניעה מהקדושֿברו�ֿהוא היראה ועצ� –

לפי – שני יהודי כלפי הגדלות ותחושת ההתנשאות רגש

"השוה של באופ� הינה יתבר� קט�32שמלכותו ומשוה

בדיוק מקו� תופס אינו לגמרי שבגדולי� הגדול וגדול",

שבקטני�. הקט� כמו

.‰
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"אומ�" הוא הרי הרע היצר את33א� להוריד במלאכתו

עצמו, שהוא מספיק לא ולכ�, – הישר מדר� האד�

מלכות" של "שלומה בעני� יתבונ� שלו, בכוחותיו

כו'", דרקיע מלכותא "כעי� היא דארעא" (ש"מלכותא

עליו להשפיע ההתבוננות תחדל זמ� ולאחר יתכ� כי כנ"ל);

יחלש שה"מורא" עד היצר, תחבולות מחמת כדבעי,

לגמרי. יתבטל – ואפילו

"הוי זו בהוראה ההדגשה באה בשלומהlltznלכ�

שלו, בכוחותיו ההתבוננות על רק לסמו� לא מלכות": של

מחובתו ולבקשlltzdlאלא תפילה לשאת – כ� על

חינ�xefriשהקדושֿברו�ֿהוא חסד ובחסדו בטובו לו

רז"ל בכל34(כמאמר לו") יכול אי� עוזרו הקב"ה "אלמלא :

את וירגיש יכיר דארעא" ה"מלכותא שעלֿידי עד – הנ"ל

הקדושֿברו�ֿהוא של .35מלכותו

.Â
„ÂÓÈÏ‰ ÔÙÂ‡· ‡Ë·˙Ó ÏÂËÈ·‰

ואי� שיושבי� "שני� המשנה המש� ג� יוב� ובזה

כו'": תורה דברי ביניה�

"מילי במדריגת (הנמצא האד� כי האמיתית ההוכחה

במצוות) זהיר והוא כדבעי תורה שלמד לאחר דחסידותא",

היא – הזולת כלפי והגאוה ההתנשאות רגש את ביטל אכ�

באופ� הוא שלו התורה לימוד שג� "36בכ� mipyשל

oiayeiy"'37כו.

(אודותיו תורה לומד של המציאות עיקר והביאור:

וכל בתורה, שלו העסק היא כנ"ל) אבות, בפרקי מדובר

הפסוק כדברי טפלי�. אלא אינ� ענייניו "אל38שאר :
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ז.26) ה, קהלת

(27.204 ע' שלו� מתורת להעיר

ועוד.28) ואיל�. ב רכו, ח"א קונט' סה"מ נא. ע' עת"ר מסה"מ להעיר

(משלי29) במ"ש ואיל�) סע"ב יב, צו בלקו"ת (הובא הבחיי מפי' להעיר

ע' ח"ב נ"� (אוה"ת עה"פ הצ"צ פי' וראה ומל�. בני ה' את ירא כא) כד,

תרכ"ח. סו"ס שמואל ובתורת א'כ),

של30) בשלומה מתפלל "הוי ההוראה קיו� ע"י שדוקא לבאר יש ועפ"ז

מתקיימת דחסידותא, מילי של באופ� עד דבנ"י מלכותd`xendמלכות" של

ס"א): (כנ"ל העול� בהנהגת בלעו" חיי� רעהו את "איש השוללת

" אי� מצ"ע אוה"ע ומשפטzeklnשלd`xenאצל מהדי� היראה רק כ"א "

חיי� רעהו את איש יהי' שלא למנוע בכוחה אי� זו ויראה בפועל. והעונש

erla,הוא במציאותו ומכוסי� "בלועי�" יהיו השני של ומציאותו חייו שכל –

וכיו"ב לפרנסתו ונצר� זקוק יהי' כי משלו, עניני� שו� יהי' לא שלהשני באופ�

מרעהו): וגוזל גונב שאינו כיו� עונש ומשפט די� אי� בזה (שהרי ממנו להגדול

שיורגש מלכות, של בשלומה מתפלל הישראלי שאיש עי"ז אבל

" באוה"ע ג� פועל הר"ז דרקיע, מלכותא דארעא מלכות"d`xenבמלכותא של

רעהו את "איש erlaהשוללת miig."

(בבגדי�31) הקיסר כשבקרו במאמר שכשהי' באדה"ז מהמסופר להעיר

דארעא מלכותא כי כו' קיסר הנ� בודאי באמרו מלכות כבוד לו חלק אזרחי�)

רבי (בית כו' ופחד יראה בנפשי הרגשתי לכא� ובהכנס� דרקיע מלכותא כעי�

קודש). בד וראה פט"ו. ח"א

נוראי�).32) ימי� (בתפלת מאמיני�" "וכל פיוט

כו'.33) אומנתו כ� ב: קה, שבת ראה

ב.34) ל, קדושי� ע"ב. ריש נב, סוכה

שי"א*35) הכהני� סג� חנינא רבי המאמר לבעל השייכות תוב� הנ"ל ע"פ

שה מלכות, הרוגי מעשרה אות�zeklnשהי' [וראהezegilyaהרג הקב"ה של

בבא ב� ר"י דברי מלכות" הרוגי עשרה וב"מעשה אזכרה" אלה ב"מדרש

כו']. מל� ביד אותנו מסר והוא ונורא גדול למל� מיתה חייבי� אנו ועוד:

מושב36) זה הרי תורה דברי ביניה� ואי� שיושבי� "שני� שמתחיל ומה

ראה – בלעו" חיי� רעהו את "איש להשלילה ישיר בהמש� בא זה כי לצי�",

עוסקי� שאפילו דפירושו, בקיצור) בתויו"ט (הובא בתחלתו שמואל מדרש

וקרא� כו' בחברה ללמוד מתחברי� ואינ� לבדו אחד כל עוסקי� ה� בתורה

כ מתלוצ� וגאונו שבגאותו כיו� כו' ע"ש.לצי� כו', חבירו מידיעת בקרבו "א

פ"י. תרנ"ט החלצו ד"ה וראה

(לכל37) מלכות הרוגי מעשרה שהי' תרדיו� ב� לר"ח השייכות וזוהי

קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב והי' dxezכו'miaxaהדיעות), xtqe sxype

enr.(35 הערה לעיל ובהמצויי� א. יח, (ע"ז

כבֿכג.38) ט, ירמי'

yxcn .c ,a x"ki`) miyxcnda la` .mipdkd obq g"xe l`rnyi iaxe b"ayx bxdp (oeiq) ea d"ka :(b"dan) a"q t"wzq g"e` r"eyeh d`xe .bxdp r"x d"c tzz `"b c"dq (*

.dxyrda dpnp `l "oepald ifx`" zepiwae "dxkf` dl`" heit t"kdeil xefgna oke ,(dxrdd miptay miyxcnae .cere .bi ,h mildz



`zeaיח iwxt zegiyÎihewl

בעשרו עשיר גו' בגבורתו הגבור גו' בחכמתו חכ� יתהלל

במהל� המשתני� עניני� הנ� ועשירות גבורה (שחכמה

תורה אותי", וידוע השכל גו' יתהלל בזאת א� כי הזמ�)

חיינו ה� "כי – נצחי דבר דר�jxe`eהיא ועל ימינו",

רז"ל מלמד39מאמר ואיני שבעול� אומנות כל אני "מניח

כו'". בזקנותו כו' בנערותו כו' תורה אלא בני את

העוסק של האמיתית המהות היא שהתורה ומכיוו�

רגש לפי נמדד ומציאותו מהותו שביטול מוב� בתורה,

התורה. בלימוד אצלו הקיי� הביטול

" הדיוק שהלומדmipyוזהו זמ� כל כו'": שיושבי�

החכ�`edy(cg`(מרגיש הוא בתורה, ועוסק היושב

בתורה, חידושי� והמחדש באופ�והעוסק אינו לימודו הרי

הוא שלימוד� – שיושבי�" "שני� deyaשל miayeik,

כ" עצמו את מחשיב הוא א� כי "ישיבה"; y`xבאותה

daiyiבאיזו יודע (ומי כתלמיד היושב כאחד – השני ואת "

).40שורה

רעהו ע� לימודו אזי באמת, בטל הוא כאשר דווקא

– שיושבי�" "שני� של באופ� הוא תחושתcg`kכו' בלי ,

השני לגבי אחד לומד של ;41מעלה

מלכותו גילוי הוא ששכינה שרויה", "שכינה נעשה ואז

הוא הקדושֿברו�ֿ ,42של

הביטול43וכידוע את בעצמו פועל שיהודי בשעה :

והוא כנ"ל) מלכות" של בשלומה מתפלל "הוי (עלֿידי

מתגלה – שרויה" "שכינה אזי שיושבי�", "שני� בבחינת

דרקיע) (מלכותא הקדושֿברו�ֿהוא של מלכותו בחינת

במלכותא התלבשות עלֿידי רק לא עצמה, מצד שהיא כמו

והביטול היראה שלימות נעשית זה שעלֿידי דארעא,

הקדושֿברו�ֿהוא מצד שהוא כמו .44לאלקות

.Ê
"ÂÚÏ· ÌÈÈÁ Â‰Ú¯" Ï˘ ÂÎÂÙÈ‰ "ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÌÈ�˘"

בפסוק והסדר הלשו� ג� יוב� הנ"ל כל פי המובא45על

ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו "אז במשנתנו

– שמו" ולחושבי ה' ליראי לפניו זכרו� ספר ויכתב וישמע

שיושבי� "שני� אודות כא� והמדובר מכיוו� שלכאורה:

דברי ביניה� "dxezויש ה� נקראי� מדוע "i`xiומה) ה'"

– זה)? בתואר לכנות� כא� נוגע

ש"יש העובדה מדוע לבאר: הפסוק בא שבכ� אלא

mdipia– ביניה�" שרויה ש"שכינה פועלת תורה" דברי

" של באופ� הוא שה"נדברו" ה'":i`xiמשו�

אצל� קיימת הקב"ה המלכי� מלכי ממל� היראה

בזה) וכיוצא מלכות" של בשלומה ה"מתפלל (עלֿידי

בתורה שלה� שה"נדברו" כ� ונרגש, ניכר גלוי 46באופ�

רעהו" אל איש ה' "יראי בדרגת מהיות� תוצאה הוא

עלֿידי ולכ� בלעו"), חיי� רעהו את "איש של (ההיפ�

" של למדריגה מגיעי� ה� enyלימוד� iayeg�ג כולל ,"

של "שמותיו – היא התורה" "כל אשר בה� שנרגש –

.47הקדושֿברו�ֿהוא"

(d"lyz gly t"y zgiyn)
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קידושי�.39) סו� וברייתא משנה

א.40) קיז, ב"ק ראה

(41.36 הערה הנ"ל שמואל מדרש ראה

ובכ"מ.42) פנ"ב. תניא .23 הערה לעיל בהנסמ� ראה

פ"ו.43) תניא וראה

חצות.44) לתיקו� הערה דא"ח ע� סדור ראה

טז.45) ג, מלאכי

שיושבי�)46) (שני� לחבירו אד� בי� (תורה) שלו� דהבאת מהעני� להעיר

(ת"ת, איש בי� השלו� ומביאה הקדמה (melyה"ז לאשתו (zeklnונעשה –

ועוד. ב. לח, אמור לקו"ת – מלכות) של שלומה

מצורע47) ר"פ לקו"ת א. פז, זח"ב ע"פ עה"ת, לפי' בהקדמתו רמב"�

ובכ"מ.

fenz g"kÎf"k ipye oey`x mei Ð `iÎi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ז ראשו� יו�
פרקֿייא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr.(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëéðùåïåùàøíåé

תמוז כ"ח שני יו�
פרקיא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîàå àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeíéc÷äì C ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦§©§¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì,"xayp al"e drpkd ly oiprd ± §¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itkäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
äðLna8:Løôe ,"Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ¥©

¯ ,"äòðëä" ¯ é"Lø©¦©§¨¨
,ekeza rpkpe xeay mc`dy

äáeLz úðéça àéäå§¦§¦©§¨
øøBòì äàzz,envr lr ± ©¨¨§¥

¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxtaéìéãëåó §¦§¨¦

àøîba ízä9¯ ,àøwî ©¨©§¨¨¦§¨
my `xnbd zcnely itk

,weqtnáéúëc10:¯aezky ¦§¦
:dpga."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤

,ixd .d"awdl dlltzde

df d"awdl lltzdl icky

dpkd ici lr zeidl jixv

ly dpipr ,dxn ytp ly

."d`zz daeyz",ïëà̈¥
íL àúéøaa11:,ïðaø eðz" ©¨©§¨¨¨©¨¨

àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà¥§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy

avnl zexixn ly avnn

zexnly ,dgny ly

zeidl dkixv dligzay

avna zeidl eilr lltzdl ecnra ixd ,zexixna dltzl dpkdd

,dgny lyCôäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ
¯ ,äöwä ïî òâøk íaìn ,dvwd l`zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦¨§¤©¦©¨¤

,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl rbxyäöò éæà£©¥¨

¯ ,äöeòéä,`id jklïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì ©§¨§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦
.ìéòì økæpk úBöçzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± £©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éàL éîe¦¤¦
Bì øLôà,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13àì íéðt ìk ìò ¯ ¤§¨§¨©§¨©¨¨¦Ÿ

úçôéoewiz" zceara ± ¦§Ÿ
,"zevgúçà íòtî¦©©©©

,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨
úaMäL ,íéòãBiì òãBpk©©©§¦¤©©¨
äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨
úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò¦¨¨§©¨¦

LBðà á"Lz14,¯ixd ¨¥¡
,daeyzd oipr `id zayy

± ?zay `id daeyz efi`e

,"d`lir daeyz" zpigaék¦
úBiìò àéä úaLa§©¨¦£¦
¯ ,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨
dnypd ziilr onf mb `ide

,daeyzd oipra dxewnl

¯ ,úaMä úBlôz èøôáe¦§¨§¦©©¨
deedn legd zenia mby

oipr ,xen`k ,dltzd

cgeinae "d`lir daeyz"

,zayaäæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤
áeúkM äî ïáeé15:¯ixg` ©©¤¨

:'"ebe ark izign"äáeL"¨
ézìàâ ék éìàLeøt ,"E ¥©¦§©§¦¥

éòLt áòë éúéçn"L øçàî ék,àøçà àøèqä úøáòä àéä "E ¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦©£¨©©¦§¨©£¨
ézìàâ"e,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa íéðBöéçä ïî "E §©§¦¦©¦¦§¦§§©£¦¤§¦

àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda ±äàzú äáeLúa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨©¨¨
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL" éæà ¯ ìéòì økæpk©¦§¨§¥£©¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxtaoipr `id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
`idy ,"d`zz daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz"

.eytp lr mingx zexxerzde ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk`l`itly ,"y`x caek jezn

,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz daeyz" `idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit

lltzdl oicner oi`" ,dgny jezn zeidl dkixv dltzy`l`jezn

ale drpkdn cine skiz xearl leki cg` lk `l ,ep` eppnfay oeeike ,"dgny

xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl ,`id dverid dvrd ixd - dgnyl xayp

xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk ynyiy ,"zevg oewiz"a enk -

zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza zyxcpd dgnyd oipr ea

xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd xyt` ,lirl xen`d

zexnl ,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n

ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyndfoexaydyk ,

d z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyn envrdaiq,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk `edy xac - el lgn d"awd
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äáåùúä úøâà
íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó

ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà
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ב).8. (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א ˘ËÈÏ"‡:12.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז לעיל ‡„ÂÓ"¯13."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."'כו לילה בכל להיות אי"צ אד� כל בשאר אבל כו' גדולי� בצדיקי� דוקא דהיינו פי"א התפלה בקונ' ע"ז הבי' תורת14."איתא

בסופו. (למהרנ"ש) כב.15.נת� מד, ישעיה
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תמוז כ"ז ראשו� יו�
פרקֿייא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr.(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëéðùåïåùàøíåé

תמוז כ"ח שני יו�
פרקיא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîàå àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeíéc÷äì C ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦§©§¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì,"xayp al"e drpkd ly oiprd ± §¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itkäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
äðLna8:Løôe ,"Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ¥©

¯ ,"äòðëä" ¯ é"Lø©¦©§¨¨
,ekeza rpkpe xeay mc`dy

äáeLz úðéça àéäå§¦§¦©§¨
øøBòì äàzz,envr lr ± ©¨¨§¥

¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxtaéìéãëåó §¦§¨¦

àøîba ízä9¯ ,àøwî ©¨©§¨¨¦§¨
my `xnbd zcnely itk

,weqtnáéúëc10:¯aezky ¦§¦
:dpga."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤

,ixd .d"awdl dlltzde

df d"awdl lltzdl icky

dpkd ici lr zeidl jixv

ly dpipr ,dxn ytp ly

."d`zz daeyz",ïëà̈¥
íL àúéøaa11:,ïðaø eðz" ©¨©§¨¨¨©¨¨

àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà¥§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy

avnl zexixn ly avnn

zexnly ,dgny ly

zeidl dkixv dligzay

avna zeidl eilr lltzdl ecnra ixd ,zexixna dltzl dpkdd

,dgny lyCôäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ
¯ ,äöwä ïî òâøk íaìn ,dvwd l`zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦¨§¤©¦©¨¤

,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl rbxyäöò éæà£©¥¨

¯ ,äöeòéä,`id jklïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì ©§¨§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦
.ìéòì økæpk úBöçzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± £©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éàL éîe¦¤¦
Bì øLôà,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13àì íéðt ìk ìò ¯ ¤§¨§¨©§¨©¨¨¦Ÿ

úçôéoewiz" zceara ± ¦§Ÿ
,"zevgúçà íòtî¦©©©©

,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨
úaMäL ,íéòãBiì òãBpk©©©§¦¤©©¨
äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨
úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò¦¨¨§©¨¦

LBðà á"Lz14,¯ixd ¨¥¡
,daeyzd oipr `id zayy

± ?zay `id daeyz efi`e

,"d`lir daeyz" zpigaék¦
úBiìò àéä úaLa§©¨¦£¦
¯ ,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨
dnypd ziilr onf mb `ide

,daeyzd oipra dxewnl

¯ ,úaMä úBlôz èøôáe¦§¨§¦©©¨
deedn legd zenia mby

oipr ,xen`k ,dltzd

cgeinae "d`lir daeyz"

,zayaäæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤
áeúkM äî ïáeé15:¯ixg` ©©¤¨

:'"ebe ark izign"äáeL"¨
ézìàâ ék éìàLeøt ,"E ¥©¦§©§¦¥

éòLt áòë éúéçn"L øçàî ék,àøçà àøèqä úøáòä àéä "E ¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦©£¨©©¦§¨©£¨
ézìàâ"e,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa íéðBöéçä ïî "E §©§¦¦©¦¦§¦§§©£¦¤§¦

àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda ±äàzú äáeLúa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨©¨¨
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL" éæà ¯ ìéòì økæpk©¦§¨§¥£©¨¥©¦§¨¦¨¨
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æåîúç"ëéðùíåé

úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexayeàéä §¨§¨¦§§¦©©§¨¨¦
¯ ,'äa äçîOä íâå ,ìéòì økæpk äàzz äáeLz úðéçaoke §¦©§¨©¨¨©¦§¨§¥§©©¦§¨©

dpiidz ,dltzd zceara zyxcpd d"awd z` ezcearn dgnyd

ãçéa ïäézLdrpkdd ,micxtp mipnf ipya dpiidzy `l ± §¥¤§©©
zrya "d`zz daeyz"e

dgnyde ,"zevg oewiz"

zrya `l` ,dltzd zrya

dpiidz dnvr dltzd

,cgi odizyàúlî øák§¨¦§¨
äøeîàmixen` mixacd ± £¨

xakíéøîà éèewìa± §¦¥£¨¦
,oey`x wlg "`ipz"d xtqa

¯ ,ãì ÷øt óBñoeeiky ¤¤
ely "xayp al"e zexixndy

eytpe eteb avn cvn mi`a

d`a dgnyde ,zindad

ytpd ± dnypd cvn

iwl`d uevipde ziwl`d

ixd ,ezeigdl ea miyaelnd

izyn mi`a mdy oeeik

yi ± zecxtp zeaiq

zerepzd izy zexyt`a

al"e zexixnd zrepz)

(dgnyd zrepze "xayp
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àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨
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,jxaläëøa LLç íeMî¦£©§¨¨
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e` lgen d"awd m` wtq
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"eðì çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©¨
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,epl lgen d"awdyelàå§¦

íéàèBçå íéøæBç eðééä àìŸ¨¦§¦§§¦
Bîk ,ãiî ïéìàâð eðééä ¯¨¦¦§¨¦¦¨§
Ceøa" :ïéëøáî eðàL¤¨§¨§¦¨
."ìàøNé ìàBb 'ä äzà± ©¨¥¦§¨¥

ipa z` l`eb d"awdy

daeyz ixg` ,oky ,l`xyi

.cin dle`bd d`a ,dligne

dle`bd oi` ,ok` ,recn

iptn df ixd ± ?lreta d`a

.mi`hege mixfegyéøäå©£¥
,ïk íãå øNa úcîa elôà£¦§¦©¨¨¨¨¥

éøvLóëz ìçîì íãàä C ¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤
epnî íéLwánL ãiîe¦¨¤§©§¦¦¤
éøæëà àäé àìå ,äìéçî§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦

¯ ,ìçîlî,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàå ¦¦§Ÿ©£¦§¥©©£¥
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éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçî àìåíéðBòábäå ,epnî Lwáì C7LwaL §Ÿ¨©¥¨¦§©¥¦¤§©¦§¦¤¦¥

úà úéîäL ìeàL ãòa äìéçî íäî íBìMä åéìò Cìnä ãåc̈¦©¤¤¨¨©¨¥¤§¦¨§©¨¤¥¦¤
ìä÷a eàáé àlL íäéìò ãåc øæb ¯ ìçîì eöø àìå ,íéðBòábä©¦§¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨©¨¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ¦§©

¯ ,'eëå íéðîçø íäL ,'ä`le zepngxd miperabl dxqgy oeeiky ¤¥©£¨¦§
,'d ldwl mikiiy md oi` ,legnl evxàúéàãkxen`k ±ç ÷øôa ¦§¦¨§¤¤

úBîáéc8.legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd jk m`e ± ¦¨
ixd ,dlign epnn miywanykìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©
.õ÷ ïéàì änëå änk úçàepnn miywanyk lgen `edy ± ©©©¨§©¨§¥¥
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ô"ñ à"÷ìá äøåîà àúìéî øáë .ãçéá ïäéúù 'äá
àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äåãç ÷"äåæá ù"îë .ã"ì
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תמוז כ"ט שלישי יו�

,w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëøáîå íéçáùîù äîå,200 'nr cr.ãéî àéä
"çìñì äaønä ïepç" 'ä úà íéëøáîe íéçaLnM äîelk ± ©¤§©§¦§¨§¦¤©©©§¤¦§Ÿ©

ixd md "dxyr dpeny"a d"awd z` mda migayny migayd

z` migayn m`e ,mc`d `le mze` dyer d"awd wxy mixac

;jk dyer `ed wxy mb `id dpeekd ixd gelql daxn `edy d"awd

mby ,mixne` ep`y oeeike

,jk `id mc` ly ezcn

miywanyk legnl eilry

yi gay dfi` ,dlign epnn

,`l` ± ?d"awdl jka

jka `hazn d"awdl gayd

`edy"äaønä",gelql ± ©©§¤
¯ ,à÷éc,`wecBîëe ©§¨§

áøå" :àøæòa áeúkL¤¨§¤§¨§©
úcîaL eðéäc ,"çìñì¦§Ÿ©§©§¤§¦©
Léà àèçé íà ,íãå øNä¨¨¨¦¤¡¨¦
äìéçî epnî Lwáe Léàì§¦¦¥¦¤§¦¨
øæç Ck øçàå Bì ìçîe¨©§©©¨¨©

Bøeñì,ecbpk aey `hge ± §
Bì ìçîiL ãàî äL÷̈¤§Ÿ¤¦§Ÿ
ïkL ìkîe ,úéðL¥¦¦¨¤¥

¯ ,úéòéáøe úéLéìLam` ¦§¦¦§¦¦
,ecbp `hg aey `ede el lgn

c`n xacd dywy i`cea

mrta aey el legnl

.ziriaxd mrtae ziyilyd

-Ceøa-LBãwä úcîa ìáà£¨§¦©©¨¨
íòt ïéa Løôä ïéà àeä¥¤§¥¥©©
ék ,íéîòt óìàì úçà©©§¤¤§¨¦¦

äìéçnä,d"awd lgeny ± ©§¦¨
¯ ,íéîçøä úcnî àéä¦¦¦©¨©£¦

,d"awd lyåéúBcîe¦¨
úBLBãwä,d"awd ly ± ©§

ìeáb úðéçáa ïðéà¥¨¦§¦©§
¯ ,óBñ-ïéà úðéçáa àlà ,úéìëúå,zilkze leab ilaBîk §©§¦¤¨¦§¦©¥§

áeúkL9:¯ ,"åéîçø eìë àì ék"`id d"awd ly mingxd zcny ¤¨¦Ÿ¨©£¨
.seq ilaïè÷ øtñî ïéa ììk Løôä ïéà óBñ-ïéà úðéça éaâìe§©¥§¦©¥¥¤§¥§¨¥¦§¨¨¨

¯ ,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,ìBãâìepi` eiptl ixd ,oky §¨§ª¨©¥§¨©¨¨¦
,melkl aygp.'eëå ìBãâå ïè÷ äåLîem` llk lcad oi`y ixd ± ©§¤¨¨§¨§

,minrt daxd e` dpey`xd mrta lgen `edyøéáòî" ïëìå§¨¥©£¦
íécåúnL íéàèçä ìëå ,"äðLå äðL ìëa eðéúBîLà,mdilr ± ©§¥§¨¨¨§¨¨§¨©£¨¦¤¦§©¦

äcåúîe øæBç ¯ íäéìò øáòå øæçL óà ,äðL écî "àèç ìò"a§©¥§¦¥¨¨©¤¨©§¨©£¥¤¥¦§©¤
äðL ìëá"e .íìBòì ïëå ,äàaä äðMa íéøetkä íBéa íäéìò£¥¤§©¦¦©¨¨©¨¨§¥§¨§¨¨¨
íéîòt 'â íBéå íBé ìëa ïë Bîk àlà ,à÷åc åàì "äðLå§¨¨¨©§¨¤¨§¥§¨§§¨¦

¯ ;"çìñì äaønä ïepç 'ä äzà Ceøa" :íéëøáîdlignd lr §¨§¦¨©¨©©©§¤¦§Ÿ©

,f` lgen d"awdyäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe10:älôz §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦¨
úBøáò ìò øtëî äéä øçL ìL ãéîúå ,äeðwz ïéãéîz ãâðk§¤¤§¦¦¦§¨§¨¦¤©©¨¨§©¥©£¥

íéaøòä ïéa ìL ãéîúå ,äìélä,xtkn did ±ìò,zexiar ±ìL ©©§¨§¨¦¤¥¨©§©¦©¤
¯ ;íìBòì íBéa íBé écî ïëå ,íBégny dlignd dzidd"awd l §¥¦¥§§¨

oaxw ici lr zexiard lr

dltz ici lr dzre) cinzd

`hazn dna ,j` .(daeyze

lkay dlignd oia lcadd

,xetik mei ly dlignl ,mei

xiarn" mixne` ep`y

± "dpye dpy lka epizeny`

- ?xetik mei lr aqend

íéøetkä íBiL àlà¤¨¤©¦¦
úBøáò ìò øtëî§©¥©£¥
àeäL ,ãéîzäå ,úBøeîç£§©¨¦¤
ìò øtëî ,äìBò ïaø÷̈§©¨§©¥©
ïëå ,ãáìa äNò úåöî± ¦§©£¥¦§©§¥

,mbäfä ïîfa älôzä± ©§¦¨©§©©¤
aixwdl zexyt` oi`yk

,zepaxw¯ ,äáeLzä íò¦©§¨
`id dltz ,dltzd zryay

cinzd zepaxw mewna ixd

lr wx zxtkn ok mb `id ±

,cala dyr zevnøkæpk©¦§¨
.ìéòìdltzd zryay ± §¥

daxnd oepg" mikxan

dlignd lr ± "gelql

.d"awd f` lgenyäæ ïéàå§¥¤
ly oipr ±,"áeLàå àèçà"¤¡¨§¨

¯mixne` l"f epinkgy11lr

oiwitqn oi`" :jk xne`d

,"daeyz zeyrl ecia

yly m` :dyw dxe`kly

,daeyz f` miyery iptn "gelql daxnd oepg" mixne` meia minrt

`hga cinz wqer `edy ixd ,mi`hgd oipr aey epyi miizpiae

?`hgd lr daeyzaeék,"aey`e `hg`" ±úòLaL à÷åc eðéä ¦©§©§¨¤¦§©
,äáeLzä ìò Baìa CîBqL àlà ,Bøöé Laëì ìBëé äéä àèçä©¥§¨¨¨¦§Ÿ¦§¤¨¤¥§¦©©§¨

¯,`hege rxd exvi z` yaek `ed oi` jk llbae ,okn xg`l dyriy

àèçì Bì úîøBb äáeLzäå ìéàBä ïëìålr jneq `ed ixdy ± §¨¥¦§©§¨¤¤©£Ÿ
,`heg `ed okle ,daeyzd."'eëå ïé÷étñî ïéà"zeyrl ecia ± ¥©§¦¦§

,daeyzúàæ íb óàå,zxge`nd ezaeyz lr jneq `edy drya ± §©©Ÿ
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¯ ,à÷éc,`wecBîëe ©§¨§

áøå" :àøæòa áeúkL¤¨§¤§¨§©
úcîaL eðéäc ,"çìñì¦§Ÿ©§©§¤§¦©
Léà àèçé íà ,íãå øNä¨¨¨¦¤¡¨¦
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éðôì äîìL äáeLúa,"E ¦§¨§¥¨§¨¤
¯,dnly didz daeyzdy

ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨
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äáåùúä úøâà
íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä

ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä
ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
'åëå äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî
'éçá 'åëå åéúåöîá åðùã÷ øùà ïéðòá ìéòì ù"îëå)
ùðåòå øëù ïéðòá àåä ùîî äëëå ('åëå ò"ëåñ
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a`Îmgpnכד 'b iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ג' שישי יו�
אגרתא ,aw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëøáá ïéçúåô à,204 'nr cr.ùôðáù

ly dlertdn dlrp jexr

mb jk ,dhnl o`k devnd

yperdy ,yperd oipra

`a dhnl o`k laeq mc`dy

xzeia lecb yper mewna

,`ad mlera laeq didyäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk9:øëN" §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§©
¯ ,"'eëå äåöî ¯ äåöîxe` jynp devn ici lry ,epxn`y oeeike ¦§¨¦§¨§

,zenlern ixnbl dlrnly

ixd oaen ± "devnxky" `ede

devnd xkyy ,`linn

`ed mipeilrd zenlera

zlertn jexr oi`l dlrp

,dhnl o`k devnd,ì÷ð ïBáðì úòãå .øçà íB÷îa ézáúkL Bîëe§¤¨©§¦§¨©¥§©©§¨¨¥
:áBè àöîé øác ìò ìékNîe©§¦©¨¨¦§¨

ùãå÷ä úøâà1

.àr"p l"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

qxhpew"d mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp)

cewd zxb`" ixg` `ad "oexg`azka eazkp .(eixg`ly ycewd zexb`e "y

ly yecwd epeylae eycw ci

" myd .owfd epaxzxb`"ycewd

mipniqd aexy iptn ,ozip

md ,df wlgayzexb`eglypy

(miciqg l`) owfd epax ici lr

da ekli jxcd 'd mrl zexedl"

df llbae ,"oeyri xy` dyrnde

xtql el` ycew zexb` sxvl oekpl ,xagnd oe`bd ipa ,mipaxd e`vn

."`ipz"d

oia minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

,miciqg ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg

owfd epax oc my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn

oipra aeydfmdil` mitxvn ,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`ay -

meiqd z`y bedpe .dpyd jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp`

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer - d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dk`ln dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

z` dyr mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dlekilk

dk`lnd2miyrp q"yd meiqe cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

lk z` cenli cg` lky rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr

.[q"yd lk z` milyde cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd

siqen ,dt lray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

zeppeazdae dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dnypd z` xfe` dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba

.eizecne elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba

g"yz oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`3:(

x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

miwlg dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

zkll hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya

zpiga ode" cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl

bde zerexfdyhixfnn ay owfd epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe

aehÎmyÎlrad epxen zcewta

i"g yecwd exen zkxaae4dlib ,

- owfd epax w"k ced - `ed in

dyecwd eznyp zcixi zxhn

zepkqe dlecbd zeixg`de

- jka zexeywd zeipgex zeytp

`ed in j`"n ycewd zxb` ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced azk

."ytpd ievin cr" cr "ozepd

w"k ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

f`n zepey`xd mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf``

.aehÎmyÎlrad epax exen ly zegilyd cibnd axd exen el xqne riced

,cibnd axd icinlz ,epl dzidy ,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d

il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka

ytp zexiqnae xenb weica cibnd epax ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez

eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk ,mipy dnk xeark .zizenvre zinipt

,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd ilbxl ixd ,mipey miaeyiae zexiira

iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z` ,jxazi myd zxfra ,rval icke

`p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet" zxb`a iztqed - df mlerl

.'"eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c oebke 'ek zezaya j` .`pe

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äáBè äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL,iytp z` dziigdy daeh dreny izrny ¨§¨©§¦©§¦

¯ ,äøBz àlà áBè ïéà,dxezl `id dpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk6ep` dxez ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn"äîéîz 'ä úøBz"7`idy itk 'd zxez lry ± ©§¦¨
z` zpprxne dign `id ,"ytp zaiyn" `idy aezk ixd "dninz"

ytpd,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯elek q"yd lk meiq10,áøa ©§¨©¨©©ª§Ÿ
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äáåùúä úøâà
úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë

:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì
¨

ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
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מ"ב.9. פ"ד דהש�1.אבות אגב הוא "ואולי – רבי� לשו� קודש", "אגרות זה חלק ש� להיות צרי� היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי

וצ"ע. התשובה'". 2.267."אגרת ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרי� השילוני.4.ספר Î"˜5.אחי' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודי� הבשו"ט ועל מ"ג.6."בקשר ח.7.פ"ו יט, ‰Ú¯˙8.תהלי�

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."גמרא בה� שאי� המס' ג� צ"ל הש"ס דחלוקת ˘ËÈÏ"‡:9."מכא� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ככולו רובו לשלול "הכוונה

הועתק פיהמ"ש, ראה � סיפור אלא שאינ� (וא� ומדות תמיד ג� (כנ"ל), וטהרות זרעי� ג� ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרוני� ט"ז (עיי�

˘Ì˘."(.10:‡"ËÈÏבתיו"ט ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במוב� ג� "תמימה"



כה a`Îmgpn 'b iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò,miciqgøáòä ìò äàãBälr dcez ± £¨¦§¨¦¥¨¨©¤¨¨
,xara z`f eyry¯ ,ãéúòä ìò äLwáemb z`f zeyrl dywae ©¨¨©¤¨¦

,cizraïzé äk,'d ±éñBé äëåíéøBaba íaì õnàì 'ä ó11,écî Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦¦¥
.äøBz ìL äøeáâa ,äðLa äðLly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ± ¨¨§¨¨¦§¨¤¨

xzei dtqed ixd `id z"iyd

envr xwird xy`n12,(

mdizeal z` aviile wfgl

qgia mby) miwfgd oia

(wfg df didi miwfgl

dxezdy wfegae dxeaba

.dwiprnéðáì òéãBäìe§¦©¦§¥
äøBz ìL dúøeáb íãà̈¨§¨¨¤¨

ät ìòaL13¯ ,æò dçëå ¤§©¤§Ÿ¨Ÿ
dpeekd ,dxez ly dxeab

,`wec dt lray dxezl

dxezd yxeya xacd jky

,(zepeilrd zexitqa)

`id azkay dxezy

dnkgd zxitqe ,"dnkg"a

,(cqg) oinid ewa ixd `id

`id dt lray dxez eli`e

"dpia"a14dpiad zxitqe ,

"dxeab il dpia ip`")15dxeab) l`nyd ewa `id (16ricedl icke .(

- icedi ly eznypl dt lray dxez dwiprny dxeabd oiprLøt¥©
,xiaqde hxit ±íBìMä åéìò Cìnä äîìL17:äéðúî æòá äøâç" §ŸŸ©¤¤¨¨©¨¨§¨§Ÿ¨§¤¨

¯ "'eëdipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi zqpk ,"lig zy`"

dxez epiid "fer") ,dxez ly "fer"a18"dxez `l` fer oi`" ,19,(

lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn zwfgn dxezdy

qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr xbegy ici

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdy ,dnypløác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨
íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk ãéîònä©©£¦¨©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥

BúBà íéàéáîe íéëéìBnä,y`xde sebd z` ±Bîëe .Böôç æBçîì ©¦¦§¦¦¦§¤§§
¯ ,óebä úeiîLâa àeäLlk z` miaviine micinrn "miipzn"dy ¤§©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck,mb ± ¨
¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáa,dnypd ly "miipzn"d lry ¦§¦©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦

df xace ,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner

"miipzn"d ,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian

- df ixd ?dnypd lyãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨
óBñ-ïéà,uw ila ±ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa`edy ± ¥¨§¦§©¥¨¨§¦

`xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn

,cgeina¯ ,ïéîìò ìk ááBñådigne zenlerd lk siwne aaeq `ede §¥¨¨§¦
dlrnl `idy zeiga mze`

oi` okl xy`e ,mdn dlrn

mda lawzdl dleki ef zeig

dtiwn `id `l` ,zeinipta

,mdilréeðt øúà úéìå§¥£©¨
¯ ,dépîmewn oi` ¦¥

didiy (dbixcne),epnn iept

,my ievn didi `ly

õ÷ ïéà ãò äìòîìoi` ± §©§¨©¥¥
zelrzdd zpigal uwe seq

,mlerdn dlrp ezeide ely

,mlerdn "hyten" ezeidne

¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
ezcixi gekl uwe seq oi`y

ezeyalzdle dhn dhn

mlerdy ote`a mlera

,ixd ± zewl`d lr xizqn

mb `id ely "zeiteq oi`"dy

.dhnl mbe dlrnlïéøèñ 'ãì ïëåzrax` itlk xacd jke ± §¥§¦§¦
,oetve mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáalk ¦§¦©¥©¨

dhn ,dlrn :mewn ly zeevwd yya ,"mewn"l qgia `ed xen`d

.zegex rax`eïëåmb xacd jke ±òãBpk ,Lôðå äðL úðéçáa± §¥¦§¦©¨¨§¤¤©©
xtqa aezky itk) "ytp"e "dpy" ,"mler"l zwlgzn d`ixad ,oky

dxivi20,xar) onf ± dpy ,(zegex 'ce dhn ,dlrn) mewn ± mler :(

"seq oi`"e "cg`" `edy myk ,ixd .zeig ± ytpe (cizre ded

."ytp"ae (onfa) "dpy"a mb xacd jk ,(mewna) "mler"aäpä¦¥
"íéðúî" úðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà21,¯ly mipznd ¡¨¦§¥§¥§¦©¨§©¦

ytpd22,¯ ,Làøä úà íi÷îe ãéîònä øác,ytpd lyàeä ¨¨©©£¦§©¥¤¨Ÿ
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©¥¨

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáazeige onf ,mewna iteqÎoi` `edy itk ¦§¦©¨¨¨¤¤
iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly,lkyd ,y`xd z` dwifgne zn

`ed 'd zelcba dpadde lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky

mb `id zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`dåéúBàìôðå Bcñç áøáe§Ÿ©§§¦§§¨
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ùã÷ä úøâà
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבי�, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה ותוצאותיוÏÁ˜"אולי מהרבי�)

ביותר". הלב) ד.12.(לאמ� פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינ� ˘ËÈÏ"‡:14."דבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפמש"כ"

סוסכ"ט". ב.15.אגה"ק ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גבורות או חסדי� רובו זו"� – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: משלי17."יותר

יז. ˘ËÈÏ"‡:18.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ובכ"מ.19."ראה ב. לב, האזינו ובכ"מ.20.ספרי מ"ג. השאלה,21.פ"ג על

כתב אחת, היא שאמונה למה רבי� ל' "מתני�" מתאי� ˘ËÈÏ"‡:כיצד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�חיי מי� "ג� (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ[באוה"ת] עיי"ש (2 רבי�. ל' �

דחלק מתניו איזור צדק והי' "מתני�"‰‚ÛÂעה"פ זהו מהלב ש"נמש�"ÈÏÂ‡Âלמטה מפני רבי� ל' דנק' ÈÏÂ‡Âי"ל ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È È�˘·עוד

אלקי' דיבר אחת בזה ג� למה הטע� עפ"ז ויל"פ ל�. יהי' ולא אנכי שתי� ג� אבל אחת דהיא באמונה מתניא˘˙ÌÈיותר ג"כ ולהעיר שמעתי. זו

וק"ל". הנ"ל לביאור � חפצו,22.רפ"כ למחוז הגו� את מוליכי� שהמתני� מה העני� (אמונה) בנמשל מבאר הזק� רבנו אי� מדוע השאלה, על

˘ËÈÏ"‡:כתב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבעוז חגרה הכתוב פי' וג� ועניני'. לתפלה בנוגע � וכו' הש"ס לימוד שמחזק א� � זו אגה"ק כוונת Ï·‡¯"עיקר ‡·

‰Ê� לזרועות בנוגע מבאר ולכ� מצ"ע). הכתוב לבאר � כ"כ (ולא ע"ד„Â"¯כו' עכ"פ בקיצור התפלה, עני� שזהו הגו�¯‡˘� אבל התבוננות, �

שעת � וזמ� "עת בנוגע מההמש� ג"כ וכמוב� כא�. ביאורו עני� אי� בספ"מ) כמוב� � ג"כ˙ÏÙ˙(מצות יל"פ עפ"ז "הגו�". שמשמיט � כו'"



a`Îmgpnכו 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ד' קודש שבת יו�

,204 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúåðä àåä éî êà,204 'nr cr.'åë ùôðä

¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnò,eil` aexw `edy mrBa ä÷áãìe± ¦¨¦§©§§¨§¨
,jxaziòãBpk ,Lnî,reciy itke ±¯ øîànîl"f epinkg23:äôé" ©¨©©¦©£©¨¨

íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL̈¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨
¯ ,"àaä,meyn ?recn z`fàeäL`ed ,`ad mlerd ±åéæ ÷ø ©¨¤©¦

úàø÷pä äðéçaî äøàäå§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥
"äðéëL"`xwp `ede ± §¦¨

`edy iptn "dpiky"ïëBMä©¥
¯ ,'eëdigne mi`xapa

dpiga ef ixd ok m`e .mze`

zekiiy dl yiy dbxcne

oba ielibd oky ,mi`xapl

o`k mipeekzn eil`y ,ocr

,"`ad mler" zernyna

zpigan dx`d ± wx `ed

,"dpiky"àøáðåmlerde ± §¦§¨
,e`xap ocrd obe `adã"eéa§

úçà,c"ei ,zg` ze`a ± ©©
Cøaúé BîMîxn`nk ± ¦§¦§¨¥

l"f epinkg24weqtd lr25:

,"minler xev 'd d"ia,'eë
ìáà,eli`e ±äáeLz £¨§¨

,Lnî íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéáø÷î íéáBè íéNòîe©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦©¨
¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì,envr d"awd zenvrle zednl §©§©§¦§¨

`edyáeúkL Bîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça26:BãBä"`ed ,cala ± §¦©¥©¨§¤¨
éîLå õøà ìò¯ ,ícala eife ced `id miny lye ux` ly zeigd ©¤¤§¨¨¦

,jxazi epnn¯ ,"'eë Bnòì ïø÷ íøiå`id dkyndd l`xyi enrle ©¨¤¤¤§©
"oxw" ."zenvr"n ,"oxw"n27"enrl oxw mxi"e ,xacd mvr ixd `ed

,"seq oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyi ipaly ,epiidøLà"£¤
."'eë eðeöå åéúBöîa eðLc÷epze` dlrd zeevnay ,xnelk ± ¦§¨§¦§¨§¦¨

zpiga ,mlerdn lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl

,"daeyzd zxb`" ly oexg`d wxta lirl xkfpk ,"oinlr lk aaeq"

d"awd ly lecbd ecqga opeazn mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle

xacd ixd jixv ,ynn jxazi ea miweace eaexw mr zeidl ,epz`

- xxerle zelbl"'eë íéðtä íénë"å28,Bæ äðeázî ãéìBäì± §©©¦©¨¦§¦¦§¨
,epz` lecbd ecqge d"awd ly ezelcb oian `edyeîéçøe eìéçc± §¦§¦

,dad`e d`xiíéiìëN,lkyd zervn`a zeclepd ±¯ ,íéiòáè Bà ¦§¦¦¦§¦¦
lkyde ,icedi ly dnyp lka raha opyiy d`xide dad`d

oze` milbn zeppeazdde

cala29,úBéäì,elv` ± ¦§
,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéça§¦©¨©¦¨¤

¯rbrbzde wrv mal

idef .ea dwacl d"awdl

,"dwrv" ly ote`a dad`

.zewiace mirebrbBà±

ea xxerz zeppeazddy

úðéçaly dad` ±étLø §¦©¦§¥
,äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨

¯ ,"àBöø" úðéçáaoe`nv ¦§¦©¨
,d"awdl oeilkeCk øçàå± §©©¨

"a xxerzdy ixg`,"`evx

zelkidl dvex `edy

eilr ,d"awda llkidle

okn xg`l zeidlúðéçáa¦§¦©
¯ ,"áBL",enewn l` aeyl

,d"awd l` lehia jez seba dnypúBéäì,didiy jk ±'ä ãçt ¦§©©
¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa,zilrpd dzpigaa didz d`xidy §¦§¥¦§ª¨

zeyrln eze` zrpend dyea ,d"awd ly ezelcb ipta yiiazdl

,d"awd ipira rx `edy xacàeäå,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad ± §
`id¯ ,"äçBc ìàîN" úðéça,dlrnly dxeabe l`ny zpiga §¦©§Ÿ¨

"ipwagz epini"n d`ad) dad` ly aexiwa cenrl `ly dgecd30(

,dyeae cgta `l`äøBz ïzîa áeúkL Bîk31:eòðiå íòä àøiå" §¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª
÷çøî eãîòiåd`xi l`xyi ipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd ± ©©©§¥¨Ÿ

,ycewd l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`haznd lehiae,"'eë
ïäåod ,d`xide dad`d ±:LôpaL óeâäå úBòBøfä úBðéçadad` §¥§¦©§§©¤©¤¤

`rexc" `id ,dxeab ± d`xie ,(oini rexf) "`pini `rexc" `id ,cqg ±

(l`ny rexf) "`l`ny32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càz`xwpd dpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
lirl xkfpk "miipzn"

,zxb`d zligzaãéîòäì§©£¦
úBòBøfäå Làøä íi÷ìe± §©¥¨Ÿ§©§

ef dpen`l gekd z` ozep in

lkyd z` wifgdle cinrdl

z`xie myd zad` z`e ,ytpay "y`x"d ,'d zelcba opeaznd

enk ,dly "oefn"d dpen`l yiyk mb ?ytpay "zerexf"d ,myd

aezky33,"dpen` drxe" :

dn ± ieliba `id `linne

ef dpen`l fere gek ozep

"y`x"d z` 'eke cinrdl

dpigaa "zerexf"de

?dpen`n dlrnlyàeä,df ixd ±äøBza úBëìä ãenìå ÷ñò¥¤§¦£¨©¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
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כו'". המוצב בסול� הליכה ענינה התפלה שהרי חפצו למחוז אותו ומביאי� דמוליכי� דעני� מי"ז.23.הנמשל פ"ד ב.24.אבות כט, 25.מנחות

ד. כו, ח"א26.ישעי' "וכמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .28 וחומש". קר� הל' "ע"ד שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .27 יג. קמה, תהלי�

אליהו). (פתח בהקדמה תקו"ז .32 טו. כ, יתרו .31 ג. ח, שה"ש .30 פמ"ד". ח"א "וכמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .29 פמ"ט".

ג. לז, תהלי� .33

a`Îmgpn 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ät ìòaLitk ,dnypd ly dpen`l oefnde mgld `id dxez ¤§©¤
aezky34cgeinae ,dxezl `id dpeekdy ,"ingla engl ekl" :

,dt lray dxez cenillàéäL`id ,dt lray dxez ±éelb úðéça ¤¦§¦©¦
¯ ,ïBéìòä ïBöø`edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd oevxd §¨¤§

lk lr zexidaa dlbzn

dxeza `wec edf - eihxt

dxezd on ,oky ,dt lray

zexidaa mircei `l azkay

oeilrd oevxd edn weicae

oebk .zniieqn devna

dxezd on :oilitz zevna

wx aezk da ,azkay

jici lr ze`l mzxywe"

"jipir oia zethehl eide35,

,xywl dn oiicr mircei `l

`ed okide zethehd od cvik

dxeza wx ;"jipir oia"

dxeva xdazn dt lray

ly epevx `ed dn dxexa

lr oilitz zevna d"awd

x`ya xacd jke .eihxt lk

lray dxezdy ,zeevnd

hexhexta x`azn xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dt

ixd llka dxez lry zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl

mixne`36dnkg zpiga `id dxezy ,"zwtp dnkgn `ziixe`"

dlrnly oeilrd oevx `edy ,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly

:owfd epax xne` jk lr - ?"dnkg"nàéä äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨¦
¯ ,ú÷ôðc"dnkg" zpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi §¨§©
,dlrnlydLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±äìòî äìòîì àeä £¨§¨§¨§¨§©§¨©§¨

La àø÷pä àeäå ,äîëç úðéçaî,àeä-Ceøa "ïBéìòä ïBöø" í ¦§¦©¨§¨§©¦§¨§¥§¨¤§¨
¯,dnkga gek ozepe (aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnl `ed oevx

áeúkL Bîëe37:¯:dnypa zlret dxezdy dlertd itlkäpvk" §¤¨©¦¨
"epøèòz ïBöø38,¯dxez zcneld dnypd lr dxezd ly dzlert ¨©§§¤

,dqgne dxhr `id¯ ,LàøaL ïéçnä ìò àéäL äøèòkyi okl ©£¨¨¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ
y`xay oigend z` micinrnd "miipznl" fere wfeg wiprdl dgeka

cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke ,opeaznd lkyd ±

,dt lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk .dlbn e`

dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda ,oky

,"dnkg" zpiganòãBpëå,reciy enke ±÷eñt ìò eLøtM äî39: §©©©¤¥§©¨
¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"zxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ¥¤©¦£¤¤©§¨

dt zekln" ,dt lray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd

"dl opixw dt lray dxez40lray dxezay zeaexnd zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dt41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -ìë"å§¨

"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä43.,"`ad mler oa `edy el ghaen ± ©¤£¨§¨
mler ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky

xvep odny ,dt lray dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad

epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd z` helwl lkezy ,dnypl yeal

oldl hexhexta xiaqn owfd

.h"k oniqaeäæådn ± §¤
:aezkyæòá äøâç"¨§¨§Ÿ

àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî̈§¤¨¥Ÿ¤¨
"äøBz44,¯z`xwp dxezd ¨

,wfeg ,"fer"àéäLiptn ± ¤¦
,`idyæòå çk úðúBð¤¤Ÿ©§Ÿ

íéðúî úðéçáìly ± ¦§¦©¨§©¦
,dnypdíéøeâçä©£¦

¯ ,da íéLaìîedxeza §ª¨¦¨
,dt lrayõnàìe ÷fçì§©¥§©¥

¯ ,äéúBòBøæ,dnypd ly §¤¨
Îyeîéçøe eìéçc ïä± ¥§¦§¦

,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦
,oze` cilen lkydyBà

¯ ,íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
lkyde dnypa raha ody

,cala oze` dlbnãç ìk̈©
dìéc àøeòL íeôì`ed m` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± §¦¨¦¥

dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky" dad`e d`xil jiiy

dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk ,cala "miirah"

lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne` okl .dt lray

zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg `edy ici

oevxdn dilr jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr dnypd

.dt lray dxez ly zeklda ielibay oeilrdíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lr,"'eë døçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `id¯ :(øçà íB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨©¥

zcear ly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky

ltzdonfdy ,oldl oiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

onf `ed (myd z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl

lkyd ,"y`x"d oipr z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd

lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd

.dt¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Càdad`d ©¥§©©¦§¦©§§¨Ÿ
,opeaznd lkyde ,d`xideúòL àéäL ,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©¤¦§©

.äìòîì ïBéìòä ïBöø úòå íéîçøoevxd dlbzne xi`n f` ± ©£¦§¥§¨¤§§©§¨
myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd `ed oevxdy oeeike ;oeilrd

xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d z`e ,myd z`xie

zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed ,oeilrd oevxd

z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi opeazn dltzd
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ùã÷ä úøâà
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

המגי� מג� � בכ"מ "דצינה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .38 יג. ה, תהלי� .37 ועוד. א. קכא, זח"ב .36 ח. ו, ואתחנ� .35 ה. ט, משלי .34

הקדמת .40 ד. יב, משלי .39 כא�". דעטרה עני� שג� היינו � כא�) פרש"י ראה � תסובבנו (ולא תעטרנו מסיי� ובכ"ז צדדי� מג' הגו� על

ובכ"מ. ש�. האזינו ספרי .44 וש"נ. נדה, סו� .43 (ש�)". בשהש"ר "כדאיתא שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .42 ה. ו, שה"ש .41 התקו"ז.



כז a`Îmgpn 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ät ìòaLitk ,dnypd ly dpen`l oefnde mgld `id dxez ¤§©¤
aezky34cgeinae ,dxezl `id dpeekdy ,"ingla engl ekl" :

,dt lray dxez cenillàéäL`id ,dt lray dxez ±éelb úðéça ¤¦§¦©¦
¯ ,ïBéìòä ïBöø`edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd oevxd §¨¤§

lk lr zexidaa dlbzn

dxeza `wec edf - eihxt

dxezd on ,oky ,dt lray

zexidaa mircei `l azkay

oeilrd oevxd edn weicae

oebk .zniieqn devna

dxezd on :oilitz zevna

wx aezk da ,azkay

jici lr ze`l mzxywe"

"jipir oia zethehl eide35,

,xywl dn oiicr mircei `l

`ed okide zethehd od cvik

dxeza wx ;"jipir oia"

dxeva xdazn dt lray

ly epevx `ed dn dxexa

lr oilitz zevna d"awd

x`ya xacd jke .eihxt lk

lray dxezdy ,zeevnd

hexhexta x`azn xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dt

ixd llka dxez lry zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl

mixne`36dnkg zpiga `id dxezy ,"zwtp dnkgn `ziixe`"

dlrnly oeilrd oevx `edy ,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly

:owfd epax xne` jk lr - ?"dnkg"nàéä äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨¦
¯ ,ú÷ôðc"dnkg" zpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi §¨§©
,dlrnlydLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±äìòî äìòîì àeä £¨§¨§¨§¨§©§¨©§¨

La àø÷pä àeäå ,äîëç úðéçaî,àeä-Ceøa "ïBéìòä ïBöø" í ¦§¦©¨§¨§©¦§¨§¥§¨¤§¨
¯,dnkga gek ozepe (aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnl `ed oevx

áeúkL Bîëe37:¯:dnypa zlret dxezdy dlertd itlkäpvk" §¤¨©¦¨
"epøèòz ïBöø38,¯dxez zcneld dnypd lr dxezd ly dzlert ¨©§§¤

,dqgne dxhr `id¯ ,LàøaL ïéçnä ìò àéäL äøèòkyi okl ©£¨¨¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ
y`xay oigend z` micinrnd "miipznl" fere wfeg wiprdl dgeka

cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke ,opeaznd lkyd ±

,dt lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk .dlbn e`

dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda ,oky

,"dnkg" zpiganòãBpëå,reciy enke ±÷eñt ìò eLøtM äî39: §©©©¤¥§©¨
¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"zxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ¥¤©¦£¤¤©§¨

dt zekln" ,dt lray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd

"dl opixw dt lray dxez40lray dxezay zeaexnd zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dt41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -ìë"å§¨

"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä43.,"`ad mler oa `edy el ghaen ± ©¤£¨§¨
mler ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky

xvep odny ,dt lray dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad

epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd z` helwl lkezy ,dnypl yeal

oldl hexhexta xiaqn owfd

.h"k oniqaeäæådn ± §¤
:aezkyæòá äøâç"¨§¨§Ÿ

àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî̈§¤¨¥Ÿ¤¨
"äøBz44,¯z`xwp dxezd ¨

,wfeg ,"fer"àéäLiptn ± ¤¦
,`idyæòå çk úðúBð¤¤Ÿ©§Ÿ

íéðúî úðéçáìly ± ¦§¦©¨§©¦
,dnypdíéøeâçä©£¦

¯ ,da íéLaìîedxeza §ª¨¦¨
,dt lrayõnàìe ÷fçì§©¥§©¥

¯ ,äéúBòBøæ,dnypd ly §¤¨
Îyeîéçøe eìéçc ïä± ¥§¦§¦

,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦
,oze` cilen lkydyBà

¯ ,íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
lkyde dnypa raha ody

,cala oze` dlbnãç ìk̈©
dìéc àøeòL íeôì`ed m` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± §¦¨¦¥

dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky" dad`e d`xil jiiy

dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk ,cala "miirah"

lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne` okl .dt lray

zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg `edy ici

oevxdn dilr jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr dnypd

.dt lray dxez ly zeklda ielibay oeilrdíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lr,"'eë døçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `id¯ :(øçà íB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨©¥

zcear ly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky

ltzdonfdy ,oldl oiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

onf `ed (myd z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl

lkyd ,"y`x"d oipr z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd

lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd

.dt¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Càdad`d ©¥§©©¦§¦©§§¨Ÿ
,opeaznd lkyde ,d`xideúòL àéäL ,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©¤¦§©

.äìòîì ïBéìòä ïBöø úòå íéîçøoevxd dlbzne xi`n f` ± ©£¦§¥§¨¤§§©§¨
myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd `ed oevxdy oeeike ;oeilrd

xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d z`e ,myd z`xie

zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed ,oeilrd oevxd

z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi opeazn dltzd
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a`Îmgpnכח 'c ycew zay mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.myd zad`e myd¯ ,úàæìå,owfd epax xne` ,okleLwáà dúBà §¨Ÿ¨£©¥
,'ä éLwánîÎyúBéäìå ,åcçé eìékNéå eðéáé,didiye ±ïBøkæì ¦§©§¥¨¦§©§¦©§¨§¦§§¦¨

äî ìk íäéðéò ïéa¥¥¥¤¨©
íäéìà ézáúkM¤¨©§¦£¥¤

ã÷zLà45èøôáe ,ììëa± ¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dnúðek ïéðòî¥¦§©©¨©

¯ ,àaìc à÷îòî älôzä©§¦¨¥¨§¨§¦¨
,ald wnerníBé íBé

'ä ïeLøãéaexw zeidl ± ¦§§
,ea dwacle d"awd l`ìëa§¨

íLôðå ,íLôð ìëáe íaì¦¨§¨©§¨§©§¨
éðt çëð íénk CtzLz¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

¯ ,'äytpd zkity z`xwp ixd dltz46,íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
éøôña äëøáìweqtd lr ±47zeidl dltzd lry "jytp lkae" ¦§¨¨§¦§¥

¯ :"'eë Lôpä éevî ãò"zektzyda z`hazne zvxtzn ytpdy ©¦©¤¤
ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd .myd zad` ly

mewn da oi`e d`ln `idyk

e` oiid z` helwl xzei

jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y

zvw dvegd ± miwcqd

zexnly ,dwyndn

,dwyndn edyna xaecny

mvrdy dnn xvep df ixd

z`tn dvegd z`f wgec

oaen mb jk .ezeyicb

ytpd mvry dryay

,cala edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda ixd ,dad`a jtzyn

.zeipeviga d`xp `edy cr uxtznd
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 אגודת נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

ע"י  המכתב  העתק  קבלו  בינתים  ובטח  תמוז,  ו'  בלק,  פ'  עש"ק  ו'  מיום  מכתבן  קבלתי  בנועם 

המזכירות ע"ד הצורך להגדיל העבודה, ותקותי שעושות בכיוון זה בכל האפשריות, ובפרט שהי' בינתים 

והתפתחותן  חב"ד  ובנות  נשי  באירגון  כך השתדל  כל  מו"ח אדמו"ר אשר  כ"ק  נשיאנו  הגאולה של  יום 

ועבודתם.

החורבן  ע"ד  שמזכירים  כיון  אי-שמחה  של  עת  הוא  המצרים  דבין  הזמן  שלכאורה  פי  על  ואף 

וההירוס, אבל פשיטא שגם זמן זה אינו ענין לעצבות ונמיכת רוח, אלא אדרבה, שהרי מה שנחרב הוא בית 

המקדש התחתון הבנוי מעצים ומאבנים ולא ביהמ"ק הרוחני והפנימי, וידוע מאמר רז"ל על הפ' ושכנתי 

בתוכם, בתוך כל או"א מהם. וענין דבין המצרים הוא להזכיר ולעורר אשר החובה על כל אחד ואחת מבני 

ישראל הוא לעשות לו דירה בתחתונים על ידי שמירת התורה ומצותי' בחיי היום-יום לקיים מש"כ ועשו 

לי מקדש ושכנתי בתוכם ממש, ולהחיש הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו בהפצת המעיינות אפילו 

בין אלו שעדין חוצה. וגדולה האחריות על כל אחד ואחת מאתנו בימינו אלה בפרט, אחר החורבן וההרס 

עם  להחיות  כדי  לפליטה  אותנו  והשאירה  הפרטית  ההשגחה  הצילה  ואותנו  עינינו,  במו  שראינו  הנורא 

רב. וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי ברור שיחד עם האחריות הגדולה כפולה ומכופלת 

המוטלת על כל אחד ואחת ניתנו גם הכחות והיכולת והאפשריות למלא כל אחד תפקידו.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש ימים אלו יהפכו לששון ולשמחה.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כט היום יום . . . 

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵאין  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ִלי?  ָחֵסר  י, ַמה  ַרּבִ ַאל:  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ְלַרּבֵ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ
ׁשּות  הּוא ַהּיֵ ה ְלהֹוִציא ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ָדן, ַרק ָצִריְך ַאּתָ ה ְוַלּמְ י ְיֵרא ֱאֹלִקים ַאּתָ ָחֵסר ְלָך ְמאּוָמה, ּכִ
הּוא אֹור,  ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ֵיׁשּות,  ּבְ ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּוְכִלי  ּטּול.  ּבִ הּוא  ׁשֶ ה  ַמּצָ ּוְלַהְכִניס  ְוַגּסּות ָהרּוַח, 
ּבּון הּוא  ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשְׁ ּפּוִדין, ׁשֶ גֹון ׁשִ ּכְ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ יצֹוצֹות ּדְ ְהיּו ַהּנִ ּיִ ַעד ׁשֶ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ִביל ֶזה )ְלַטֵהר ֲאִויר ָהעֹוָלם(,  ׁשְ ִיחּוד ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[ ָהיּו ַמֲאָמִרים ְקבּוִעים ּבְ ְלָכל ֶאָחד ֵמָהֶרּבֵ
 – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ים.  ַרּבִ ּבָ ֲעֵליֶהם  חֹוְזִרים  ָהיּו  ִנים  ׁשָ ֹלׁש  ׁשָ ּבְ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ָמה" ]ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵמר ֱאֹלַקי ְנׁשָ ה ּכָ ְתִחיל "ִהּנֵ ִדּבּור ַהּמַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ּדְ ָרה ּפְ ְוָתְכנֹו ֲעׂשָ

ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ֲאָמֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵאִלים". ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – "ִמי ָכמֹוָכה ּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב ַיד ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ ָעה ֶחְלֵקי  ְוַאְרּבָ ְלִמי  ְבִלי ִוירּוׁשַ ּבַ "ס  ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ׁשֶ ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה'  ֲעִמיָדה  ּבַ

ִעּיּון. ּבְ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ְדלּות, ְוִיְלֹמד ּתֹוָרה ִעם ָהָאבֹות ּוֹמׁשֶ ַתְכִלית ַהּגַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֲהַגם ׁשֶ ְהֶיה ָעָנו. ּדַ ּיִ יַח, ׁשֶ ׁשִ ַמֲעַלת ַהּמָ
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ נּו ָעָליו ַהּשָׁ ַרּבֵ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

יום שני
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
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תהלים:
מפרק קמ
עד פרק קנ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט



היום יום . . . ל

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ ֹלא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ר ִמְצָוה.  ַהּבַ ים ֹקֶדם  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ים: ַמְתִחיִלין  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען נָאך 
די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין עבודה. 
מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער אין די ימי 

הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ָיֵמינּו, ָאֵמן, ִיְתּגַ ְמֵהָרה ּבְ יַח ָיֹבא ּבִ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ "ּב[: ָאז, ּכַ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ר  ל ֶהְעּדֵ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ַער  'ֲעבֹוָדה'. ָאז ָיחּוׁשּו ֶאת ַהּצַ ּבַ ִיְצָטֲערּו, ַמּדּוַע ֹלא ָעְסקּו  לּות; ָאז  ִליֵמי ַהּגָ
ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ְלִביַאת  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ָהֲעבֹוָדה  ְיֵמי  ֵהם  לּות,  ַהּגָ יֵמי  ּבִ ֵעת  ּכָ ָה'ֲעבֹוָדה'. 

ָאֵמן.

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר וויפיל 
השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף טָאן 
וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער ניט 
ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען מען 
איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך 

הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ר ְלַהְרִויַח ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה ַאַחת יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר, ִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ּבְ ְיִגיָעה ַהּגְ ּבַ
ל ָהֲעבֹוָדה ֵאיָנּה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ חּוץ, ַאְך  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ ָקַבע, 
ַמִים:  ר ִהְננּו ְיהּוִדים ְיֵרֵאי ׁשָ ֲאׁשֶ ָרָכה ַמְרִויִחים ּכַ ֵרְך, ְוֶאת ַהּבְ ת ה' ִיְתּבָ ְרּכַ ר הּוא ּבִ א ָטֵפל, ָהִעּקָ ֶאּלָ
ִנים ֵאֶצל  דֹוָלה, ִחּנּוְך ַהּבָ ָחה ּגְ ּגָ ַהׁשְ רּות ּבְ ׁשְ ִהּדּור, ּכַ ת ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ִצּבּור, ׁשְ ה ּבְ ִפּלָ יִדים ַעל[ ּתְ ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

יום 
שישי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

שבת  
קודש
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח
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ה'תשס"ט תמוז כ"ז ראשו� יו� 'בטעות' החודש קידוש

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eLcwL ïéc úéa¥¦¤¦§

...Lc÷î äæ éøä ¯ ïéñeðà ïéa ,ïéòèî ïéa ,ïéââBL ïéa ¯ Lãçä úà¤©Ÿ¤¥§¦¥ª§¦¥£¦£¥¤§ª¨

.íäéìò Cîñì áiç ,eòhL òãé äfL ét ìò óà©©¦¤¤¨©¤¨©¨¦§Ÿ£¥¤

להבי�: וצרי�

כ�, וא� הירח. ומולד חידוש הוא חודש' 'ראש של תוכנו

שלא יו� חדש' כ'ראש ולקבוע החודש את לקדש אפשר אי�

ה'מולד'? בו היה

והביאור:

בעולמות ממקורו ו'משתלשל' נובע הזה בעול� דבר כל

יהיה שבו היו� את בעצ�, שקובע, מה שכ�, כיו� העליוני�.

שמאחר אלא למעלה שהוא כפי הלבנה מולד הוא חודש' 'ראש

זמ� את יודעי� אנו אי� מהשגתנו נשגבי� העליוני� והענייני�

'ראש את לקבוע אותנו מלמדת התורה לכ� למעלה. המולד

בה הדר� זו כי למטה, הזה בעול� הלבנה מולד לפי החודש'

למעלה. המולד את יודעי� אנו

לא חודש' 'ראש קבע הדי� שבית במקרה כי מוב� מעתה

אותנו מצוה התורה זאת ובכל למטה, המולד היה שבו ביו�

היינו האמת, היא שכ� משו� זה הרי קביעת�, על לסמו�

די�. בית שקידשוהו בתארי� הוא למעלה הלבנה שמולד

שעה באותה אינו למטה הלבנה מולד בפועל כ�, א� ולמה,

שעה באותה כי � למעלה? שהוא כפי העיקרי המולד חל שבה

מבחינת ההמשכה את לקבל ראוי היה לא התחתו� הזה העול�

אחר. בתארי� המולד נראה ולכ� למעלה, שהוא כפי לבנה

(98 'nr fh wlg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט תמוז כ"ח שני יו� בימינו החדשים קביעות

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eðàL äæ¤¤¨

íBé Lãç LàøL ïéøîBàå ,Bøéòa ãçàå ãçà ìk äfä ïîfa ïéáMçî§©§¦©§©©¤¨¤¨§¤¨§¦§§¦¤ŸŸ¤

àìå ïéòáB÷ eðà eðlL ïBaLça àì ¯ éðBìt íBéa áBè íBéå ,éðBìt§¦§§§¦Ÿ§¤§¤¨¨§¦§Ÿ

;õøàì äöeça íéLãç ïéòáB÷å íéðL ïéøaòî ïéàL ,ïéëîBñ eðà åéìò̈¨¨§¦¤¥§©§¦¨¦§§¦¢¨¦§¨¨¨¤

.íúòéá÷e ìàøNé õøà éða ïBaLç ìò àlà ,ïéëîBñ eðà ïéàå§¥¨§¦¤¨©¤§§¥¤¤¦§¨¥§¦¨¨

המצוות קנג)בספר גדול(מ"ע "יסוד כי הרמב"� הוסי�

כיו� אותו מוני� שאנו הזה שהחשבו� הוא האמונה" מיסודות

אלא לעשותו אפשר אי והמועדי�, החדשי� ראשי בו לדעת

ולעבר לאר� בחוצה לחשב רשות לנו ואי� לבד, ישראל באר�

שבחוצה די� הבית נסמכו כ� א� אלא חדשי� ולקבוע שני�

שנאמר ישראל, באר� ג)לאר� ב, תורה(ישעיה תצא מציו� "כי

אר� שבני למשל הנחנו "ואלו עוד: וכתב מירושלי�". ה' ודבר

לנו מועיל זה חשבוננו היה לא אזי ישראל, מאר� יעדרו ישראל

לפי זאת, מלעשות לאֿל ש"חלילה אלא אופ�", בשו� כלל

האומה שארית את ישרש ולא ימחה שלא הבטיח שכבר

לגמרי".

סופר' 'חת� בשו"ת רלד)וכתב סי' אלו(יו"ד כי מדבריו ונראה :

יושבי� יהיו אפילו ישראל, באר� ישראלי שו� ישאר לא ח"ו

ואי סמוכי�, כיו� לנו שאי� אחר ח"ו, אומה כליו� מיקרי בחו"ל

אנשי של שהחישוב כיו� שני�, ולעבר חדשי� לקבוע אפשר

כא� ואי� חלילה, התורה כל ובטלה מועיל... לא לאר� חו�

שהבטחנו אלא ח"ו, אומה כליו� והיינו ח"ו, ישראלית אומה

זה...". יהיה שלא יוצרנו

בתחילת רש"י דברי היטב מובני� זה שע"פ הרבי, ומבאר

אלא התורה את להתחיל צרי� היה "לא התורה על פירושו

ומה ישראל, בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכ� הזה מהחדש

לה� לתת לעמו הגיד מעשיו כח משו� בבראשית, פתח טע�

העול� בבריאת פתחה שהתורה העובדה כלומר, גוי�". נחלת

למעשה קשורה ישראל, לע� ישראל אר� של השייכות בשביל

מצות הזה בזמ� אפילו שכ� לכ�", הזה "החדש למצות ג�

ישראל באר� רק היא החדש 68)קידוש עמ' כ"ו .(לקו"ש

ה' תמוז כ"ט שלישי תשס"טיו� ולבנה חמה של שילוב

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øBæçîa àöîð¦§¨§©£

.änçä éðL íéðMäå ,äðálä éLãç ílk íéLãçä ,äæk àeäL¤¨¤¤¢¨¦ª¨¨§¥©§¨¨§©¨¦§¥©©¨

חמה בי� הבדלי� שני קיימי� כי החסידות בתורת מבואר

האור הוא השמש אור א) מקרינהrityndללבנה: השמש שהרי

אור הוא הלבנה אור ואילו משלה) אור לה (שאי� הירח אל אור

lawnהירח ואילו בשוה, השנה ימות בכל מאירה השמש ב) .

חלילה. וחוזר לגדלות מקטנות משתנה

יחד: ג� בשניה� צור� יש הענייני� בפנימיות זאת, ע�

ניתנה והיא ית', בבורא תמידית בדביקות היא האד� נשמת

ידי על קדושה בה� ולהשכי� האד� חיי את להאיר כדי מלמעלה

למרות באד� מאירה הנשמה כאשר המצוות. וקיו� התורה לימוד

"שמש". בבחינת הוא הרי הבהמית, ונפשו בגופו מלובש היותו

כלשהי. סטיה ללא תמיד הש� את שעובדי� הצדיקי� וה�

בתוקפו בה� מאיר הנשמה אור אי� זאת, לעומת ישראל, רוב

גופו חומריות על להתגבר כדי תמידית במלחמה נמצא והאד�

עליות יש זו ובעבודה מנשמתו קדושה של הארה שירגיש עד

כשמש מאירה הנשמה לפעמי� ומצבו. מעמדו לפי וירידות,

החודש. בסו� כירח ומתעל� מתמעט אורה ולפעמי�

נחת של סוגי� שני וה� ה', בעבודת דרכי� ה� האופני� שני

תמידיותה היא הצדיקי� עבודת של מעלתה ית': לבורא רוח

שהאד� מועט באור נפלאה מעלה קיימת ומאיד� שינוי, ללא

והחומריות החוש� נגד ויגיעתו עבודתו ידי על בעצמו מגלה

מיוחד. באופ� אלוקי עונג מעורר זה אור ודווקא שבו,

נאמר, ולכ� המעלות, שתי ואיחוד חיבור היא הכוונה תכלית

היינו בתיובתא", צדיקייא לאתבא אתא "משיח המשיח שלימות

המעלות שתי היינו תשובה", "בעלי מעלת תהיה לצדיקי� שג�

יחד.

(8 'nr ,`r ,zeciqgd xe`a epneqy zenewn .jli`e hw 'nr ,opgz`e ,dxezd xe`)



לי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט תמוז כ"ז ראשו� יו� 'בטעות' החודש קידוש

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eLcwL ïéc úéa¥¦¤¦§

...Lc÷î äæ éøä ¯ ïéñeðà ïéa ,ïéòèî ïéa ,ïéââBL ïéa ¯ Lãçä úà¤©Ÿ¤¥§¦¥ª§¦¥£¦£¥¤§ª¨

.íäéìò Cîñì áiç ,eòhL òãé äfL ét ìò óà©©¦¤¤¨©¤¨©¨¦§Ÿ£¥¤

להבי�: וצרי�

כ�, וא� הירח. ומולד חידוש הוא חודש' 'ראש של תוכנו

שלא יו� חדש' כ'ראש ולקבוע החודש את לקדש אפשר אי�

ה'מולד'? בו היה

והביאור:

בעולמות ממקורו ו'משתלשל' נובע הזה בעול� דבר כל

יהיה שבו היו� את בעצ�, שקובע, מה שכ�, כיו� העליוני�.

שמאחר אלא למעלה שהוא כפי הלבנה מולד הוא חודש' 'ראש

זמ� את יודעי� אנו אי� מהשגתנו נשגבי� העליוני� והענייני�

'ראש את לקבוע אותנו מלמדת התורה לכ� למעלה. המולד

בה הדר� זו כי למטה, הזה בעול� הלבנה מולד לפי החודש'

למעלה. המולד את יודעי� אנו

לא חודש' 'ראש קבע הדי� שבית במקרה כי מוב� מעתה

אותנו מצוה התורה זאת ובכל למטה, המולד היה שבו ביו�

היינו האמת, היא שכ� משו� זה הרי קביעת�, על לסמו�

די�. בית שקידשוהו בתארי� הוא למעלה הלבנה שמולד

שעה באותה אינו למטה הלבנה מולד בפועל כ�, א� ולמה,

שעה באותה כי � למעלה? שהוא כפי העיקרי המולד חל שבה

מבחינת ההמשכה את לקבל ראוי היה לא התחתו� הזה העול�

אחר. בתארי� המולד נראה ולכ� למעלה, שהוא כפי לבנה

(98 'nr fh wlg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט תמוז כ"ח שני יו� בימינו החדשים קביעות

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eðàL äæ¤¤¨

íBé Lãç LàøL ïéøîBàå ,Bøéòa ãçàå ãçà ìk äfä ïîfa ïéáMçî§©§¦©§©©¤¨¤¨§¤¨§¦§§¦¤ŸŸ¤

àìå ïéòáB÷ eðà eðlL ïBaLça àì ¯ éðBìt íBéa áBè íBéå ,éðBìt§¦§§§¦Ÿ§¤§¤¨¨§¦§Ÿ

;õøàì äöeça íéLãç ïéòáB÷å íéðL ïéøaòî ïéàL ,ïéëîBñ eðà åéìò̈¨¨§¦¤¥§©§¦¨¦§§¦¢¨¦§¨¨¨¤

.íúòéá÷e ìàøNé õøà éða ïBaLç ìò àlà ,ïéëîBñ eðà ïéàå§¥¨§¦¤¨©¤§§¥¤¤¦§¨¥§¦¨¨

המצוות קנג)בספר גדול(מ"ע "יסוד כי הרמב"� הוסי�

כיו� אותו מוני� שאנו הזה שהחשבו� הוא האמונה" מיסודות

אלא לעשותו אפשר אי והמועדי�, החדשי� ראשי בו לדעת

ולעבר לאר� בחוצה לחשב רשות לנו ואי� לבד, ישראל באר�

שבחוצה די� הבית נסמכו כ� א� אלא חדשי� ולקבוע שני�

שנאמר ישראל, באר� ג)לאר� ב, תורה(ישעיה תצא מציו� "כי

אר� שבני למשל הנחנו "ואלו עוד: וכתב מירושלי�". ה' ודבר

לנו מועיל זה חשבוננו היה לא אזי ישראל, מאר� יעדרו ישראל

לפי זאת, מלעשות לאֿל ש"חלילה אלא אופ�", בשו� כלל

האומה שארית את ישרש ולא ימחה שלא הבטיח שכבר

לגמרי".

סופר' 'חת� בשו"ת רלד)וכתב סי' אלו(יו"ד כי מדבריו ונראה :

יושבי� יהיו אפילו ישראל, באר� ישראלי שו� ישאר לא ח"ו

ואי סמוכי�, כיו� לנו שאי� אחר ח"ו, אומה כליו� מיקרי בחו"ל

אנשי של שהחישוב כיו� שני�, ולעבר חדשי� לקבוע אפשר

כא� ואי� חלילה, התורה כל ובטלה מועיל... לא לאר� חו�

שהבטחנו אלא ח"ו, אומה כליו� והיינו ח"ו, ישראלית אומה

זה...". יהיה שלא יוצרנו

בתחילת רש"י דברי היטב מובני� זה שע"פ הרבי, ומבאר

אלא התורה את להתחיל צרי� היה "לא התורה על פירושו

ומה ישראל, בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכ� הזה מהחדש

לה� לתת לעמו הגיד מעשיו כח משו� בבראשית, פתח טע�

העול� בבריאת פתחה שהתורה העובדה כלומר, גוי�". נחלת

למעשה קשורה ישראל, לע� ישראל אר� של השייכות בשביל

מצות הזה בזמ� אפילו שכ� לכ�", הזה "החדש למצות ג�

ישראל באר� רק היא החדש 68)קידוש עמ' כ"ו .(לקו"ש

ה' תמוז כ"ט שלישי תשס"טיו� ולבנה חמה של שילוב

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øBæçîa àöîð¦§¨§©£

.änçä éðL íéðMäå ,äðálä éLãç ílk íéLãçä ,äæk àeäL¤¨¤¤¢¨¦ª¨¨§¥©§¨¨§©¨¦§¥©©¨

חמה בי� הבדלי� שני קיימי� כי החסידות בתורת מבואר

האור הוא השמש אור א) מקרינהrityndללבנה: השמש שהרי

אור הוא הלבנה אור ואילו משלה) אור לה (שאי� הירח אל אור

lawnהירח ואילו בשוה, השנה ימות בכל מאירה השמש ב) .

חלילה. וחוזר לגדלות מקטנות משתנה

יחד: ג� בשניה� צור� יש הענייני� בפנימיות זאת, ע�

ניתנה והיא ית', בבורא תמידית בדביקות היא האד� נשמת

ידי על קדושה בה� ולהשכי� האד� חיי את להאיר כדי מלמעלה

למרות באד� מאירה הנשמה כאשר המצוות. וקיו� התורה לימוד

"שמש". בבחינת הוא הרי הבהמית, ונפשו בגופו מלובש היותו

כלשהי. סטיה ללא תמיד הש� את שעובדי� הצדיקי� וה�

בתוקפו בה� מאיר הנשמה אור אי� זאת, לעומת ישראל, רוב

גופו חומריות על להתגבר כדי תמידית במלחמה נמצא והאד�

עליות יש זו ובעבודה מנשמתו קדושה של הארה שירגיש עד

כשמש מאירה הנשמה לפעמי� ומצבו. מעמדו לפי וירידות,

החודש. בסו� כירח ומתעל� מתמעט אורה ולפעמי�

נחת של סוגי� שני וה� ה', בעבודת דרכי� ה� האופני� שני

תמידיותה היא הצדיקי� עבודת של מעלתה ית': לבורא רוח

שהאד� מועט באור נפלאה מעלה קיימת ומאיד� שינוי, ללא

והחומריות החוש� נגד ויגיעתו עבודתו ידי על בעצמו מגלה

מיוחד. באופ� אלוקי עונג מעורר זה אור ודווקא שבו,

נאמר, ולכ� המעלות, שתי ואיחוד חיבור היא הכוונה תכלית

היינו בתיובתא", צדיקייא לאתבא אתא "משיח המשיח שלימות

המעלות שתי היינו תשובה", "בעלי מעלת תהיה לצדיקי� שג�

יחד.

(8 'nr ,`r ,zeciqgd xe`a epneqy zenewn .jli`e hw 'nr ,opgz`e ,dxezd xe`)



v"ndqeלי ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט מנ"א א' רביעי יו� למה? – ראש אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥

çøiä õea÷ì àeä äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça ïéòáB÷§¦§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤§¦©¨¥©

;eðòãBäL Bîk ,ézîàä íîB÷îa àì ,éòöîàä íëeläa LîMäå§©¤¤§¦¨¨¤§¨¦Ÿ¦§¨¨£¦¦§¤©§

.ézîàä õea÷ íBéa òbôì éãk ,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eNò Cëéôì§¦¨¨§¦¨§§¦¨§¥¦§Ÿ©§¦¨£¦¦

ב)הגמרא מג, וסוכה א כ, לדחיית(ר"ה שוני� טעמי� מביאה

מפני זו; אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא – אד"ו

יו� ד' ביו� יהיה השנה ראש (שא� יסריחו שלא המתי� כבוד

יו� ו', ביו� יהיה השנה ראש וא� ו'. ביו� יחול הכיפורי�

שבת ושמחת טוב יו� שמחת מפני א'); ביו� יחול הכיפורי�

ו', ביו� יחול השנה ראש שא� מפני טריי�; בירקות

ערבות. לחבוט יוכלו ולא בשבת יחול הושענאֿרבה

וקדש" ראה "כזה למשה הקב"ה הראה הרי להבי�: וצרי�

לדחות אפשר ואי� חודש, ראש לקבוע יש נראתה הלבנה וא�

איֿנוחות? של בנימוקי� החודש קידוש את

כתב אלא שבגמרא הטעמי� את הרמב"� הביא לא לכ�

המקו� את מגלה אינו שלנו החשבו� באמת כי הוא שהטע�

שיתכ� בעוד האמצעי ההילו� את רק אלא הירח, של האמיתי

האמצעי. המולד אחרי יומיי� או יו� תחול הירח שראיית

(elw 'iq oey`x wlg u"ayz d`x)

ה'תשס"ט מנ"א ב' חמישי יו� השנה 'תקופות' ארבע

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰äôe÷z ìk ïéa¥¨§¨

úBàî Lîçå úBòL òáLå íBé íéòLúå ãçà ,äæ ïBaLç éôì äôe÷úe§¨§¦¤§¤¤¨§¦§¦§¤©¨©£¥¥

ìLe ãçàå íé÷ìç øNò äòLúåö íäì ïîéñ ¯ òâø íéLè"é÷ú 'æ à" §¦§¨¨¨£¨¦§¤¨§Ÿ¦¤©¦¨¨¤

BúBàî áLçz ,äúéä éúîéà úBôe÷zä ïî äôe÷z òãzLëe .à"ì§¤¥©§¨¦©§¥¨©¨§¨©§Ÿ¥

.äéøçàL äôe÷z òãúå ,äæ ïéðî òâø¤©¦§¨¤§¥©§¨¤©£¤¨

ומשלימה למזרח ממערב האר� כדור את מקיפה החמה

החמה מתקדמת יו� מדי (בער�). יו� 365 במש� מלא סיבוב

עד האר�, כדור סביב במסלולה אחת כמעלה למזרח ממערב

את משלימה היא השנה) בסו� (כלומר, יו� 365 שלאחר

המסלול. לתחילת בתחילה, היתה בו למקו� ושבה הקפתה

במש� החמה לתנועת מזרח,dpydבנוס� כלפי ממערב

נוס�: במסלול נעה החמה

החמה נעה השמי�, גרמי ineiכיתר aeaiqaכדור סביב

היא שעות) וארבע עשרי� (כל יו� ובכל למערב, ממזרח האר�,

אחת. הקפה האר� כדור את מקיפה

קו אל ביחס באלכסו� הוא השמש של השנתי הסיבוב

הקי� בי� היו� באור� לשינויי� הסיבה הוא זה סיבוב המשוה.

אכ�, צפונה. – ובקי� דרומה נעה השמש בחור�, החור�. לבי�

בכל עולה אינה היא אול� המזרח, מ� יו� בכל עולה השמש

מהמקו� מעט זזה היא יו� בכל אתמול. עלתה בה מהנקודה יו�

אתמול. בו עלתה בו

ושוקעת המזרח מאמצע עולה השמש ניס� תקופת בתחילת

יותר יו� בכל השמש מתקרבת תמוז עד מניס� המערב. באמצע

מ� יותר צפונית בנקודה עולה היא בוקר בכל כלומר, צפונה.

תמוז. תקופת תחילת עד אתמול, עלתה שבו המקו�

צפונית הכי בנקודה עולה השמש תמוז תקופת בתחילת

לכיוו� וחוזרת פונה השמש תשרי עד מתמוז מגיעה. היא אליה

המזרח. מאמצע לעלות שחוזרת עד מעט, יו� בכל דרו�,

מתקופת המזרח. מאמצע עולה השמש תשרי תקופת בתחילת

עד דרו�, לצד לנוע השמש ממשיכה טבת תקופת ועד תשרי

טבת. תקופת חלה ואז דרומית, הכי בנקודה עולה שהיא

דרומית הכי בנקודה עולה השמש טבת תקופת בתחילת

לחזור השמש מתחילה טבת תקופת מתחילת מגיעה. היא אליה

שבי� האמצעית בנקודה שוב נמצאת היא שבניס� עד צפונה,

לדרו�. צפו�
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(p 'nr ,c"ag ibdpn t"r dngd zkxa ipic xeviw)

ה'תשס"ט מנ"א ג' שישי יו� רב? מיהו

:„"Î ‰ÎÏ‰ ,Ê"È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰úîëç̈§©

ïéà . . äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥¥

.íéBb íúBà eøaçL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç§¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§¨¦
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טעמו שנתגלה דבר "שכל הרמב"�: מנמק באסטרונומיה,

זה על סומכי� אי� – דופי בה� שאי� בראיות אמיתתו ונודעה

שנתגלתה". הראיה על אלא שלמדו, או שאמרו האיש

להל� הט"ז)ואול�, כתב:(פי"ט החודש, קדוש הלכות בסיכו�
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כתב וא� היווני�, ספרי על הסתמ� כ� הרמב"� כ�, א� למה,

שנמסר העיבור "סוד כי ברירה, בלית – מותר? שהדבר

כל את וכתב טרח מכ� לאחר א� ממנו", נעל� לסנהדרי�

לאות� יזדקקו לא אכ� ואיל� שמכא� כדי הנחוצי�, החשבונות

יהיה עיסוקו כל בישראל, שרב וחומר קל יוו�. חכמי של ספרי�

בה�. וכיוצא יוו� בספרי ולא ה' בתורת

(fvw oniq n"eg xteq mzg z"ey)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט מנ"א ד' קודש שבת פרטית בהשגחה צרות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÎÏ‰àìå ,e÷òæé àì íà ìáà£¨¦Ÿ¦§£§Ÿ

éøéäø÷ð Bæ äøöå ,eðì òøà íìBòä âäðnî äæ øác' :eøîàé àlà ,eò ¨¦¤¨Ÿ§¨¨¤¦¦§©¨¨¥©¨§¨¨¦§¨

íäéNòîa ÷ácäì íäì úîøBâå ,úeiøæëà Cøc Bæ éøä ¯ 'úéø÷ð¦§¥£¥¤¤©§¨¦§¤¤¨¤§¦¨¥§©£¥¤

éñBúå ,íéòøä:äøBza áeúkL àeä .úBøçà úBøöå äøvä ó ¨¨¦§¦©¨¨§¨£¥¤¨©¨

àéáàLk ,øîBìk ;"éø÷ úîça íënò ézëìäå ¯ éø÷a énò ízëìäå"©£©§¤¦¦§¤¦§¨©§¦¦¨¤©£©¤¦§©§¤¨¦

éñBà ,éø÷ àéäL eøîàz íà ¯ eáeLzL éãk äøö íëéìòíëì ó £¥¤¨¨§¥¤¨¦Ÿ§¤¦¤¦¦¨¤

.éø÷ BúBà úîç£©¤¦

ש"דבר צרה על אומר אד� כאשר לומר: יש הרמב"� בכוונת

והקב"ה נקרית", נקרה זו וצרה לו אירע העול� ממנהג זה

עוד לו מוסי� שהקב"ה רק זאת אי� קרי" אותו "חמת לו מוסי�

באופ� היא ההוא האיש כלפי הקב"ה שהנהגת אלא ל"ע, צרות,

אד� מאותו מסולקת המיוחדת ית' שהשגחתו היינו "קרי", של

למקרה. 'מופקר' נשאר והוא

בכל הברואי� כל על פרטית ההשגחה לעקרו� סותר זה ואי�

לגמרי השגחתו מסיר שהקב"ה כא� הרמב"� כוונת אי� כי מצב,

" כתב שהרי אד�, היינו`siqeמאותו קרי", אותו חמת עליכ�

ית'. אליו מיוחס המקרה שג�

והביאור:

השגחה א) אופני�: שני יש ברואיו על הבורא בהשגחת

בדביקות התלויה הטבע, בלבושי מוסתרת שאינה וגלויה פנימית

גלויה ההשגחה תהיה כ� הדביקות שתגדל וככל באלקות, האד�

ניכר ולא הטבע בלבושי המוסתרת חיצונית השגחה ב) יותר.

הברואי� כל על ישנה זו והשגחה הקב"ה מאת בא שהכל

בשוה.

לצרות מתייחס שכשאד� כא� הרמב"� שכתב מה זה, לפי

מקרי, אופ� באותו להכותו יוסי� ה' מקרה, כאל עליו הבאות

והגלויה הפנימית השגחתו את ממנו יסלק שהקב"ה כוונתו ל"ע,

ככל הטבע, לבושי דר� חיצונית להשגחה למקרה", ו"יופקר

הברואי�.

(199 'r g"ig y"ewl t"r)
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אד� מאותו מסולקת המיוחדת ית' שהשגחתו היינו "קרי", של

למקרה. 'מופקר' נשאר והוא

בכל הברואי� כל על פרטית ההשגחה לעקרו� סותר זה ואי�

לגמרי השגחתו מסיר שהקב"ה כא� הרמב"� כוונת אי� כי מצב,

" כתב שהרי אד�, היינו`siqeמאותו קרי", אותו חמת עליכ�

ית'. אליו מיוחס המקרה שג�

והביאור:

השגחה א) אופני�: שני יש ברואיו על הבורא בהשגחת

בדביקות התלויה הטבע, בלבושי מוסתרת שאינה וגלויה פנימית

גלויה ההשגחה תהיה כ� הדביקות שתגדל וככל באלקות, האד�

ניכר ולא הטבע בלבושי המוסתרת חיצונית השגחה ב) יותר.

הברואי� כל על ישנה זו והשגחה הקב"ה מאת בא שהכל

בשוה.

לצרות מתייחס שכשאד� כא� הרמב"� שכתב מה זה, לפי

מקרי, אופ� באותו להכותו יוסי� ה' מקרה, כאל עליו הבאות

והגלויה הפנימית השגחתו את ממנו יסלק שהקב"ה כוונתו ל"ע,
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(199 'r g"ig y"ewl t"r)

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח מנחם אב, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר אפרים אליעזר הכהן שי'

שלום וברכה!

מאשר אני בזה קבלת מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב לס' מסעי עם המוסג"ב.

ותקותי שלעת קבלתו מכתב זה כבר הוטב מצב בריאות רגלו. ויהי רצון שיבשר טוב בכל ענינים 

הקשורים בזה וגם ברוחניות הענינים, וכידוע שרגל ברוחניות הוא ענין של האמונה אשר תרי"ג מצוות 

נאמרו לו למשה מסיני ובא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי'. ומבואר בכמה מקומות 

ומהם בשער האמונה לאדמו"ר האמצעי.

ויומא דא קגרים הוא יום ההילולא דאהרן כהנא רבא.

)ולהעיר  האב  מן  שבאו  אלו  דימים  המאורעות  ידי  על  אשר  ישראל  כלל  בתוך  שנזכה  בברכה 

מאגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ב, דברי המתחיל וכמו( יהפכו בעגלא דידן להארת פנים בבחי' אהבה מגולה 

חדורה חסידות )וכידוע הפתגם של כ"ק מו"ח אדמו"ר בדוגמת רבנו הזקן בד"ה הנ"ל, שבתיאור הדוגמא 

בתחלתה לא כתב תואר חסיד, אף שהוא רחמן חכם וצדיק כיון שבגלוי הוא ענין של תוכחה. וק"ל( ויתגלה 

המנחם עד שיאמרו אודך הוי' כי אנפת בי גו' ותנחמני ע"י הנחמה כפולה דוקא.
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meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd a`Îmgpn 'cÎfenz f"k -

ה'תשס"ט תמוז כ"ז ראשו� יו�

ד ּפרק ׁשקלים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות
ה���ה‡. השקלי�]�ר�מת ��?[חצאי �ע�ה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

קר�נ�ת וכל וה��ספי�, י��, �ל �ל �מידי� מ��ה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָל�קחי�
ה�ר�נ�ת �ל �� ���לחי� וה�לח ונס�יה�, וכ�ה���ר ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

�דמי� א�א מצא� ולא עצי� הביא� לא א� ;העצי�, ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
לח�וה�טרת ע��י ��כר ה�ני� ולח� ע��יה, ��כר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ו�עירה�ני� אד�ה, �פרה ה�ח�, ���י והעמר, , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְִָָ

הכיפורי�]ה����ח ����רי�[ביו� זה�רית �ל ול��� ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ה���ה מ�ר�מת �אי� א�� �ל � קרניו .�י� ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

�בר·. העל� �ר עב�דה[שוגג]אבל ��עירי צ��ר, �ל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לה� ��בי� ��ח�ה � מיוחדת]זרה �אי�[מגבית ואינ� , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

ה���ה ע��י�ת,מ�ר�מת �ני� �חת � היכל �ל �ר�כ�ת . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ה�ית; �דק מ�ד�י א�א ה���ה מ�ר�מת �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינ�

ה���ה מ�ר�מת �אי� �ערי�, �ל �ר�כ�ת ה�נ�רהאבל . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
�רת ה�סכ�כלי מ��תר ��ב�א� מצות� �לי, �בהלכ�ת � י� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ה�סכי�;ה�ק�� מ�תר ה�א מה ית�אר ,�� והע�בדי� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ה���ה מ�ר�מת יב�א� נסכי�, מ�תר לה� היה לא .וא� ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹ
�ד�ל �ה� �גדי �י� � �ה�ה �ל�גדי �גדי �אר �י� , ְְִֵ�ְְְִִֵֵֵֵֵָָָָֹ

ה���ה.ה�הני� מ�ר�מת �אי� ה�ל � ��ק�� �ע�בדי� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

�קר�ב‚. ל� ח�צה א� �יר��לי�, ה�מצא�ת ה�המ�ת ְְְִִִֵַַַָָָָָָ�ל
ה�ק��י� �פס�לי ��ת�אר �מ� ע�ל�ת, ה�א�ת �מ��ה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִָ

ה���ה מ�ר�מת �אי� ע�לת�נס�יה� ��לח ��י וכ� ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נסכיה יב�א� � נסכי� �מי ע�� �לח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ�דינה

ה���ה .מ�ר�מת ְְִִַַָ

קרבי�„. נסכי�, ל� י� א� � זבחי� וה�יח ��ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ�ר
ה���ה מ�ר�מת �אי� לאו, וא� ��ת,מ���; �ד�ל �ה� . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מ�ר�מת החב�י� את מקריבי� � �ח�יו אחר מ�� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא
מב�ריה���ה ותלמידי[בודקי]. ��יר��לי�, מ�מי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

והמל�די� ל�הני�, �חיטה הלכ�ת המל�די� ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמי�
�ניה� המג�ל�ת ונ�י� קמיצה, הלכ�ת [בטהרה]לה� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ה���ה מ�ר�מת �כר� נ�טלי� ��� � אד�ה וכ�הלפרה ; ְֲָָ�ָ�ְְְְְִִִַַַָָָָָ
�י� �ית לה� ��פסק� ��ה �כר�? .ה�א ְְְִִֵֶֶַָָָָ

��מרי�‰. �י� �ית ��כרי� הפקר, �היא ה�מ�ה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ��נת
��מח� ספיחי� מקצת ��ביא�[מאליה�]���מר� �די , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

החד� מ� א�א �אי� �אינ� ה�ח�, ���י העמר ;מה� ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ה���ה מ�ר�מת �כר� נ�טלי� ה��מרי�, .וא�� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

.Â���מ �זרה ל�; ��מעי� אי� � �ח�� ל�מר �התנ�ב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי
לה� ��נ� לפיכ� מה�. וי�ל�� יב�א� ��א זר�ע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�עלי
מא�ת� ה�ל ��פר�� �די ה���ה, מ� �כר ���ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמי�

�� ��מרי� �א�� הדברמק�� מתפרס� השכר [משו� ְִֵֶָָ
ה�] .שלהקדש

.Êמ�ר�מת �כר� נ�טלי� ��יר��לי�, ספרי� ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמ�יהי
�כר�ה���ה נ�טלי� �יר��לי�, ה�זלני� את ��ני� ��ני� ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה ��עי� ��עי� נ�טלי�? הי� וכ�ה ה���ה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמ�ר�מת
� רצ� ��א �י על א� � לה� הס�יק� לא וא� �נה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�כל
�ית� �בני �בניה� �נ�יה� ה� צר��, �די לה� .מ�סיפי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Áעליו� ה��חה, להר ה�ית מהר ע��י� הי� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ב�
אד�ה �רה ���ציאי�מ�ציאי� �ב�, ע��י� הי� וכ� , ֲִִָָ�ְִִִֵֶֶֶָָ
ה����ח �עיר ה���ה.עליו מ�ירי נע�י� ��ניה� ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מ�ירי �אי� � והעזר�ת וההיכל, הע�לה, מז�ח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָוכ�
א�תה���ה ��יר��לי�[תעלת]. [העוברתה�י� ְִִִִֶַַַַַַָָ
העירבעזרה] צרכי וכל מג�ל�תיה, וכל יר��לי�, וח�מת ,ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ה���ה מ�ירי �אי� ל�ברי�� מע�ת �התנ�ב וג�י . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מ���, מק�לי� אי� � �ח�� ע�ה� לע��ת א� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהא��,

���ב �ר מצוות]ואפ�� ז' שקיבל לכ�[גוי "לא ��אמר: , ֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ
וג�'" לאלהינ� �ית לבנ�ת חלקולנ� אי� "ולכ� ונאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

�יר��לי�" וז�ר�� .�צדקה ְְִִִַָָָָ

.Ë� ה���ה �ירי מ�תר וכ� ה���ה, �ר�מת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמ�תר
�י� �ית ��נאי ע�ל�ת; ��� ויקרב� זכרי�, �� ְִֵֶַָ�ְְְְְִִִָל�קחי�
לא אבל �המה; ע�לת ��קרב� ה��תר�ת, �ל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹה�א

הע�� הע�ל�תע�לת וא�� ע��. ה���ר �קר�נ�ת �אי� , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
ל�ז�ח' 'קי� ה�קראי� ה� ה�קלי�, מ��תר .ה�אי� ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

.È,ה���ר קר�נ�ת לכל לה� הס�יק� ��א ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�קלי�
�דק אי� אבל ה�ית; �דק מ�ד�י לה� הרא�י את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�

ה�ז�ח מ�ד�י ל� הרא�י את מ�ציא .ה�ית ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

.‡Èה���ר קר�נ�ת מקריבי� אי� ניס�, חד� רא� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמ���יע
מ� ל�קחי� חד�ה, �אה לא וא� חד�ה; מ�ר�מה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹא�א

ע�ה�הי�נה וי� ניס�, חד� רא� ה�יע א� לפיכ�, . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
�מ�ציאי� א�ת� ��די� � י�נה מ�ר�מה לתמידי� ְְְְִִִִִִִֵָָָָ�המ�ת
לתר�מה �מיה� וי�ל� �מימי�, �ה� �י על א� לח�י� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ�ְָא�ת�

ה�ז�ח את �� ��ק�צי� עלי�נה ה�א �י� �ית ��נאי ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
צריכי� יהי� לא �א� לתמידי�, ���קחי� ה�המ�ת ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹ�ל

לח�י� יצא� .לה�, ְְֵֶָ�ִ

.·È�חד רא� מ���יע ה�טרת �מ�תר ע��י� הי� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ�
מח�לי� הא�ני�[פודי�]ניס�: �כר על [מפטמיא�ת� ְְְִִַַַָָ�ִָ

ונ�טלי�הקטורת] ה�ז�ח, לקי� ה�כר מע�ת וח�זרי� ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ
את ול�קחי� וח�זרי� ��כר�, ה�טרת מ�תר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ�ָהא�ני�
מ�ע�ת להקריב� �די � חד�ה מ�ר�מה מה� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�טרת
מקטירי� חד�ה, �ר�מה לה� אי� וא� חד�ה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ�ר�מה

י�נה מ�ר�מה .א�ת� ְְִָָָָ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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והיא אחת, ע�ה מצות �איזהה�א ולק�ע �לידע לח�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹ

�בא�ר ה�נה. מחד�י וחד� חד� �ל �ח�ת ה�א ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹי��
א��. �פרקי� � ז� ְְִִִֵָָמצוה

- h"qyz'd fenz f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ה�בנה‡. חד�י ה� ה�נה חד�חד�י "עלת ��אמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

חד�י�"�חד��" רא� לכ� ה�ה "החד� ונאמר: ,�� � ְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� ל� 'הראה חכמי�: ְְְֲִֶֶַָָָָָֹאמר�

לבנה �מ�ת ה�ב�אה וק��'�מראה ראה �זה ל�: ואמר ,. ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הח�ה �ני ה� � מח�בי� �אנ� ��אמרוה�ני� "�מ�ר, : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האביב" חד� .את ִֶֶָָֹ

קר�ב·. ה�בנה? �נת על הח�ה �נת יתרה מעטוכ�ה �] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ
ה��ספתפחות] מ� ���תק�� לפיכ�, י��. ע�ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד

מעט י�תר א� מעט �ח�ת א� י��, �ל�י� �מ� �ה�את ְְְְִֵַַַָֹֹ
ע�ר �ל�ה ה�נה א�ת� וע��י� אחד, חד� ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמ�סיפי�
להי�ת אפ�ר �אי מע�רת'; '�נה ה�קראת והיא ְְִִֶֶֶֶָ�ְְְִִֵֶַָָֹחד�,

ימי� וכ� וכ� חד� ע�ר �ני� "לחד�יה�נה ��אמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ימי�ה�נה" מ�נה א�ה ואי� ל�נה, מ�נה א�ה חד�י� �. ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

�ני‚. �מ� נראית ואינ� וחד�, חד� �כל נס�רת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹה�בנה
��ד�ק קד� אחד י�� �מ� יתר, א� �ח�ת א� [בקוימי� ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

��ד�קמקביל] אחר אחד י�� �כמ� החד�, �ס�� ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ��מ�
אחר �ערב ��ראה �בליל �ערב. ��ערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��מ�;
��עה ה��� מא�ת� �מ�ני� החד�, �ח�ת ה�א � ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ��ס�רה
י�� יהיה �ל�י�, ליל ה�רח יראה וא� י��. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוע�רי�

החד� רא� החד��ל�י� רא� יהיה יראה, לא וא� ; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ
�עבר מחד� �ל�י� י�� ויהיה ��ל�י�, אחד ואי�י�� . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

��א �י� ��ראה �י� ��ל�י�, אחד �ליל ל�רח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקי�
י�� �ל�י� על י�תר לבנה חד� ל� �אי� .נראה; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

�ליל„. ה�רח ויראה י��, וע�רי� ��עה ��היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחד�
ויהיה ה�רח, יראה לא וא� חסר'; 'חד� נקרא � ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ל�י�
ונקרא מע�ר', 'חד� נקרא � י�� �ל�י� �עבר ְְִָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹהחד�

מלא' �ל�י�'חד� �ליל ��ראה וירח 'ירח. ה�קרא ה�א , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
�זמ��' נראה��ראה ולא ��ל�י�, אחד �ליל נראה וא� ; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ע��ר�' �ליל ��ראה 'ירח נקרא ה�א � �ל�י� .�ליל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

�רא�ית‰. ��ת �מ� אד�, לכל מס�רה ה�רח רא�ת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאי�
השנה] ��ביעי.[שבתות ו��בת ��ה מ�נה אחד ְְִִִֵֶֶֶַָָָ��ל

ויק�ע� �י� �ית ��ק���ה� עד מס�ר, ה�בר �י� לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�א
חד� רא� ��היה ה�א � חד� רא� ה��� ��אמר:א�ת� , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

לכ�" ה�ה "לכ�""החד� מס�רה �היה ז� עד�ת ,. ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.Â�ח�בי�� �דר� �ח���נ�ת מח�בי� �י� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ�ית
בכוכבי�]האצטגניני� חוזי� ה��כבי�[� מק�מ�ת ���דעי� , ְְְְִִִִִֶַַָָ

�מדק�קי��מהלכ� וח�קרי� א�[בחישובי�], ��דע� עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אי� א� �ל�י�, ליל �ה�א �זמ�� ה�רח ��ראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפ�ר

לעדי�אפ�ר �מצ�י� י��בי� ��ראה, �אפ�ר ידע� א� . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
�דר��� עדי�, �א� א� �ל�י�. י�� �ה�א ,��� ה��� ְְִִִֵֶָָֹ�ַָ�ל

ונאמנ� �הלכה, [בהצלבה�בריה�[אומתו]וחקר�� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
עדי�לחשבו�] �א� ולא נראה, לא וא� א�ת�; מק��י� �ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ

ידע� וא� מע�ר. החד� ויהיה �ל�י�, מ�לימי� �ְְְְְִִִִֶֶַַֹֹ�ְְִָָ
�ל�י�, י�� י��בי� אי� � ��ראה אפ�ר �אי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ�ח����
�ה� �ו�אי י�דע � עדי� �א� וא� לעדי�; מצ�י� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואי�

העבי� מ� לבנה �מ�ת לה� ��ראת א� �קר, ואינ�עדי , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ה��אית .[האמיתית]ה�בנה ְִַַַָָָ

.Ê�א וידע� ��ח�ב� �י�, �ית על ה��רה מ� ע�ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
עד העדי�, את ו��דר�� יראה, לא א� ה�רח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה

החד� את זה��ק��� �אי הע�, �אר וי�דיע� וי�לח� ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ה� י�� זה �אי ��דע� �די החד�, רא� ה�א ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹי��

קד�"ה��עד�ת מקראי את� �קרא� "א�ר ��אמר: ,, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
"ו למ�עד�"ונאמר: ה�את הח�ה את .�מר� ְְְֱֶֶַַַָָ�ְֲַָָֹ

.Áא�א �ני� �מע�רי� חד�י� וק�בעי� מח�בי� ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאי�
י�ראל ה'�אר� �דבר ת�רה, �צא מ���� "�י ��אמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
�אר�מיר��לי�" ונסמ� �חכמה, �ד�ל אד� היה וא� . ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָ

י�ראל �אר� ה�יח ולא לאר�, לח�צה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹי�ראל,
�ני� �מע�ר חד�י� וק�בע מח�ב זה הרי � ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�ת�
אד� י�ראל �אר� ��ע�ה ל� נ�דע וא� לאר�; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ח�צה
אס�ר זה הרי � מ��� �ד�ל ל�מר צרי� ואי� �מ�ת�, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�ד�ל

לאר� �ח�צה �לע�ר לאלק�ע וע�ר, וקבע עבר וא� ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
�ל�� .ע�ה ְָָ

ב ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
��רי�‡. אנ�י� �ני א�א החד�, רא� לעד�ת ��ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי�

הרי � ועבדי� נ�י� אבל ודבר; �בר �כל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהרא�יי�
את �רא� �בנ� אב מעידי�. ואי� עד�ת, �ס�לי ��אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָה�
החד� �עד�ת מ�ני לא � להעיד �י� לבית ילכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה�רח,
מ�ני �ס�ל מה� אחד י�צא �א� א�א �קר�בי�, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��רה
ע� ה�ני יצטר� ה�סלנ�ת, מ�אר �� וכ��צא �זל� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ה�א
על א� � ס�פרי� מ�ברי לעד�ת ה�ס�ל וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החד� לעד�ת �ס�ל ה��רה, מ� ��ר �ה�א .�י ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

החד�·. �עד�ת מדק�קי� �אי� ��רה, מתי�י� [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
שהרי] והיכ�, עדי�,ראו �י על החד� את ק��� אפ�� .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ

מק�� זה הרי � ז� �עד�ת ז�ממי� הי�ונמצא� לפיכ� ; ְְְְְְֲִִֵֵֶ�ְִָָָ
��ל מ��ראל, אד� מ�ל החד� עד�ת מק�לי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�רא��נה
�ס�ל ��ה ל� ���דע עד ��ר�ת, �חזקת .י�ראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�רא�, להעיד אנ�י� ��כרי� והי� ה�יני�, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמ��לקל�
החד�, עד�ת �י� �ית יק�ל� ��א התקינ� � רא� לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוה�
ו��הי� ��רי�, �ה� א�ת� �י� �ית ���ירי� מעדי� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָא�א

�עד�ת� וח�קרי� .��ר�י� ְְְְִִֵָ

י�דעי�‚. �י� �ית יהי� לא א� את[מכירי�]לפיכ�, ְְְִִִִִֵֶָֹ
�� ��ראה העיר אנ�י מ��חי� � ה�רח את �רא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדי�
�י� לבית א�ת� ��ז�י� אחרי� עדי� �רא�, העדי� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָע�

כשרות�] על ה�,[מעידי� ��רי� �א�� א�ת� ְִִִֵֵֵֶָ�מ�דיעי�
מה� מק�לי� �� .ואחר ְְְִֵֶַַַָ

�ה�,„. מח�בי� �האצטגניני� ��רכי� מח�בי� �י� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ית
�צפ�� �היה א� זה, �חד� ���ראה ה�בנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹוי�דעי�
�להיכ� קצרה, א� רחבה �היה וא� �דר�מ�, א� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�מ�

קרניה רא�י אורה]יהי� קרני העדי�[� �כ��ב�א� נ�טי�. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
א� �צפ�� א�ת�, ראית� '�יצד א�ת�: ��דקי� ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

�ב�הה היתה ��ה נ�ט�ת? קרניה הי� להיכ� [מ��דר��? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
היתהאופק] וכ�ה עיניכ�, נמצא��רא�ת א� רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

וא� א�ת�; מק�לי� �ח����, ���דע למה מכ�ני� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ�ְְִֵֶ�בריה�
א�ת� מק�לי� אי� מכ�ני�, �בריה� נמצא� .לא ְְְְִִֵֶֹ�ְְִִֵַָָ
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א ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ה�בנה‡. חד�י ה� ה�נה חד�חד�י "עלת ��אמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

חד�י�"�חד��" רא� לכ� ה�ה "החד� ונאמר: ,�� � ְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� ל� 'הראה חכמי�: ְְְֲִֶֶַָָָָָֹאמר�

לבנה �מ�ת ה�ב�אה וק��'�מראה ראה �זה ל�: ואמר ,. ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הח�ה �ני ה� � מח�בי� �אנ� ��אמרוה�ני� "�מ�ר, : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האביב" חד� .את ִֶֶָָֹ

קר�ב·. ה�בנה? �נת על הח�ה �נת יתרה מעטוכ�ה �] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ
ה��ספתפחות] מ� ���תק�� לפיכ�, י��. ע�ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד

מעט י�תר א� מעט �ח�ת א� י��, �ל�י� �מ� �ה�את ְְְְִֵַַַָֹֹ
ע�ר �ל�ה ה�נה א�ת� וע��י� אחד, חד� ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמ�סיפי�
להי�ת אפ�ר �אי מע�רת'; '�נה ה�קראת והיא ְְִִֶֶֶֶָ�ְְְִִֵֶַָָֹחד�,

ימי� וכ� וכ� חד� ע�ר �ני� "לחד�יה�נה ��אמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ימי�ה�נה" מ�נה א�ה ואי� ל�נה, מ�נה א�ה חד�י� �. ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

�ני‚. �מ� נראית ואינ� וחד�, חד� �כל נס�רת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹה�בנה
��ד�ק קד� אחד י�� �מ� יתר, א� �ח�ת א� [בקוימי� ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

��ד�קמקביל] אחר אחד י�� �כמ� החד�, �ס�� ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ��מ�
אחר �ערב ��ראה �בליל �ערב. ��ערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��מ�;
��עה ה��� מא�ת� �מ�ני� החד�, �ח�ת ה�א � ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ��ס�רה
י�� יהיה �ל�י�, ליל ה�רח יראה וא� י��. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוע�רי�

החד� רא� החד��ל�י� רא� יהיה יראה, לא וא� ; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ
�עבר מחד� �ל�י� י�� ויהיה ��ל�י�, אחד ואי�י�� . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

��א �י� ��ראה �י� ��ל�י�, אחד �ליל ל�רח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקי�
י�� �ל�י� על י�תר לבנה חד� ל� �אי� .נראה; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

�ליל„. ה�רח ויראה י��, וע�רי� ��עה ��היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחד�
ויהיה ה�רח, יראה לא וא� חסר'; 'חד� נקרא � ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ל�י�
ונקרא מע�ר', 'חד� נקרא � י�� �ל�י� �עבר ְְִָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹהחד�

מלא' �ל�י�'חד� �ליל ��ראה וירח 'ירח. ה�קרא ה�א , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
�זמ��' נראה��ראה ולא ��ל�י�, אחד �ליל נראה וא� ; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ע��ר�' �ליל ��ראה 'ירח נקרא ה�א � �ל�י� .�ליל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

�רא�ית‰. ��ת �מ� אד�, לכל מס�רה ה�רח רא�ת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאי�
השנה] ��ביעי.[שבתות ו��בת ��ה מ�נה אחד ְְִִִֵֶֶֶַָָָ��ל

ויק�ע� �י� �ית ��ק���ה� עד מס�ר, ה�בר �י� לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�א
חד� רא� ��היה ה�א � חד� רא� ה��� ��אמר:א�ת� , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

לכ�" ה�ה "לכ�""החד� מס�רה �היה ז� עד�ת ,. ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.Â�ח�בי�� �דר� �ח���נ�ת מח�בי� �י� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ�ית
בכוכבי�]האצטגניני� חוזי� ה��כבי�[� מק�מ�ת ���דעי� , ְְְְִִִִִֶַַָָ

�מדק�קי��מהלכ� וח�קרי� א�[בחישובי�], ��דע� עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אי� א� �ל�י�, ליל �ה�א �זמ�� ה�רח ��ראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפ�ר

לעדי�אפ�ר �מצ�י� י��בי� ��ראה, �אפ�ר ידע� א� . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
�דר��� עדי�, �א� א� �ל�י�. י�� �ה�א ,��� ה��� ְְִִִֵֶָָֹ�ַָ�ל

ונאמנ� �הלכה, [בהצלבה�בריה�[אומתו]וחקר�� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
עדי�לחשבו�] �א� ולא נראה, לא וא� א�ת�; מק��י� �ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ

ידע� וא� מע�ר. החד� ויהיה �ל�י�, מ�לימי� �ְְְְְִִִִֶֶַַֹֹ�ְְִָָ
�ל�י�, י�� י��בי� אי� � ��ראה אפ�ר �אי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ�ח����
�ה� �ו�אי י�דע � עדי� �א� וא� לעדי�; מצ�י� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואי�

העבי� מ� לבנה �מ�ת לה� ��ראת א� �קר, ואינ�עדי , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ה��אית .[האמיתית]ה�בנה ְִַַַָָָ

.Ê�א וידע� ��ח�ב� �י�, �ית על ה��רה מ� ע�ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
עד העדי�, את ו��דר�� יראה, לא א� ה�רח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה

החד� את זה��ק��� �אי הע�, �אר וי�דיע� וי�לח� ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ה� י�� זה �אי ��דע� �די החד�, רא� ה�א ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹי��

קד�"ה��עד�ת מקראי את� �קרא� "א�ר ��אמר: ,, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
"ו למ�עד�"ונאמר: ה�את הח�ה את .�מר� ְְְֱֶֶַַַָָ�ְֲַָָֹ

.Áא�א �ני� �מע�רי� חד�י� וק�בעי� מח�בי� ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאי�
י�ראל ה'�אר� �דבר ת�רה, �צא מ���� "�י ��אמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
�אר�מיר��לי�" ונסמ� �חכמה, �ד�ל אד� היה וא� . ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָ

י�ראל �אר� ה�יח ולא לאר�, לח�צה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹי�ראל,
�ני� �מע�ר חד�י� וק�בע מח�ב זה הרי � ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�ת�
אד� י�ראל �אר� ��ע�ה ל� נ�דע וא� לאר�; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ח�צה
אס�ר זה הרי � מ��� �ד�ל ל�מר צרי� ואי� �מ�ת�, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�ד�ל

לאר� �ח�צה �לע�ר לאלק�ע וע�ר, וקבע עבר וא� ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
�ל�� .ע�ה ְָָ

ב ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
��רי�‡. אנ�י� �ני א�א החד�, רא� לעד�ת ��ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי�

הרי � ועבדי� נ�י� אבל ודבר; �בר �כל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהרא�יי�
את �רא� �בנ� אב מעידי�. ואי� עד�ת, �ס�לי ��אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָה�
החד� �עד�ת מ�ני לא � להעיד �י� לבית ילכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה�רח,
מ�ני �ס�ל מה� אחד י�צא �א� א�א �קר�בי�, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��רה
ע� ה�ני יצטר� ה�סלנ�ת, מ�אר �� וכ��צא �זל� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ה�א
על א� � ס�פרי� מ�ברי לעד�ת ה�ס�ל וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החד� לעד�ת �ס�ל ה��רה, מ� ��ר �ה�א .�י ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

החד�·. �עד�ת מדק�קי� �אי� ��רה, מתי�י� [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
שהרי] והיכ�, עדי�,ראו �י על החד� את ק��� אפ�� .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ

מק�� זה הרי � ז� �עד�ת ז�ממי� הי�ונמצא� לפיכ� ; ְְְְְְֲִִֵֵֶ�ְִָָָ
��ל מ��ראל, אד� מ�ל החד� עד�ת מק�לי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�רא��נה
�ס�ל ��ה ל� ���דע עד ��ר�ת, �חזקת .י�ראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�רא�, להעיד אנ�י� ��כרי� והי� ה�יני�, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמ��לקל�
החד�, עד�ת �י� �ית יק�ל� ��א התקינ� � רא� לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוה�
ו��הי� ��רי�, �ה� א�ת� �י� �ית ���ירי� מעדי� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָא�א

�עד�ת� וח�קרי� .��ר�י� ְְְְִִֵָ

י�דעי�‚. �י� �ית יהי� לא א� את[מכירי�]לפיכ�, ְְְִִִִִֵֶָֹ
�� ��ראה העיר אנ�י מ��חי� � ה�רח את �רא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדי�
�י� לבית א�ת� ��ז�י� אחרי� עדי� �רא�, העדי� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָע�

כשרות�] על ה�,[מעידי� ��רי� �א�� א�ת� ְִִִֵֵֵֶָ�מ�דיעי�
מה� מק�לי� �� .ואחר ְְְִֵֶַַַָ

�ה�,„. מח�בי� �האצטגניני� ��רכי� מח�בי� �י� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ית
�צפ�� �היה א� זה, �חד� ���ראה ה�בנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹוי�דעי�
�להיכ� קצרה, א� רחבה �היה וא� �דר�מ�, א� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�מ�

קרניה רא�י אורה]יהי� קרני העדי�[� �כ��ב�א� נ�טי�. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
א� �צפ�� א�ת�, ראית� '�יצד א�ת�: ��דקי� ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

�ב�הה היתה ��ה נ�ט�ת? קרניה הי� להיכ� [מ��דר��? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
היתהאופק] וכ�ה עיניכ�, נמצא��רא�ת א� רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

וא� א�ת�; מק�לי� �ח����, ���דע למה מכ�ני� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ�ְְִֵֶ�בריה�
א�ת� מק�לי� אי� מכ�ני�, �בריה� נמצא� .לא ְְְְִִֵֶֹ�ְְִִֵַָָ
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'ראינ�ה�‰. העדי�: הירח]אמר� א�[בבואת ��י�' ְְִִִֵַַָָ
לענני�]'�עבי� '�ע��ית'[מבעד א� בכלי' [משתקפת ֲִִֶָָָ
א�זכוכית] �עבי� �מקצת� �רקיע מקצת� �רא� א� ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

רא�ה על מק��י� ואי� רא�ה, ז� אי� � ��י� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ע��ית
ק�מ�ת',זאת ��י �מ� �עיני �ב�� 'ראיתיו אחד: אמר . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

מצטרפי�; � �ב��' היה ק�מ�ת �ל� '�מ� ה�ני: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹואמר
חמ�' '�מ� א�מר: וה�ני ק�מ�ת', �ל� '�מ� האחד: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמר
��עיד �ני ע� מה� האחד �מצטר� מצטרפי�; אי� �ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אחת ק�מה �יניה� יהיה א� .�מ�ת�, ְְִֵֵֶֶַַָ

.Â����ונת �� �הת��נ�� וכיו� ��נה, �לא 'ראינ�ה� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר�:
ואי� עד�ת, ז� אי� � ראינ�ה�' לא ��ב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלרא�ת�
והלכ� ��בנה, ונרא� נתק�ר� עבי� ��א עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמק��י�

�חריתלה� וע�רי� ��עה �י�� 'ראינ�ה� עדי�: אמר� . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
��ערב ערבית �ראינ�ה� ה�מ�, ��עלה קד� ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��זרח
ז�, רא�ה על �מק��י� נאמני�, א�� הרי � �ל�י�' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ליל
�רא�ה� �אמר� הרא�ה אבל �זמ��; רא�ה� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ�הרי
לרא�ת אחראי� אנ� �אי� ל�, נזקקי� אי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��חרית,

�בי לה��חרית, ונראה ��תק�ר�, ה� �העבי� ד�ע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
� נראה לא ע��ר� �בליל �זמ��, רא�ה� א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ��בנה.
ליל לרא�ת א�א אחראי� אנ� �אי� נאמני�; א�� ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

�לבד .�ל�י� ְְִִַֹ

.Êלהעיד �רא�י מי �ל החד�? עד�ת מק�לי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�יצד
א�ת� מכניסי� �י� �בית �י�; לבית �א ה�רח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ראה
�די �ד�ל�ת, סע�ד�ת לה� וע��י� אחד, למק�� ����ְְְְְִֵֶֶָָָָ

וז�ג לב�א. רגילי� הע� רא���,[עדי�]��הי� ��א ְְְִִִִֶֶָָָָ
את מכניסי� �אמרנ�. ��דיק�ת רא��� א�ת� ְְְְִִִִִֶֶַַַָ��דקי�
לח����, מכ�ני� �בריו נמצא� א�ת�; ו��אלי� ְִֶַָ�ְְְְְֲִִַָָָה�ד�ל,
ק�מת. עד�ת� מכ�ני�, �בריה� נמצא� חבר�; את ִֵֶֶַָָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַמכניסי�
לא � �ברי� רא�י א�ת� ��אלי� ה��ג�ת, �ל ְְֲִִֵַָָָָָֹ��אר
נפ� �פחי יצא� ��א �די א�א לה�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ��ריכי�

לב�א[מאוכזבי�] רגילי� ��הי� �די ,. ְְְִִִֵֶָ

.Á:א�מר �י� �ית רא� העד�ת, ��תק�� אחר ,�� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר
מק��' 'מק��, אחריו: ע�ני� הע� וכל ואי�'מק��', . ְ�ְְֲִַָָָָָ�ְָ�ְֵָ

��ל�ה א�א החד� את א�אמק��י� מח�בי� ואי� , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
�זמ�� ��ראה חד� א�א מק��י� ואי� ל']��ל�ה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

���� א�א מק��י� אינ�ואי� ��ילה, ק���ה� וא� ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
�יתמק�� אמר� ולא י�ראל, וכל �י� �ית רא�ה� אפ�� . ְ�ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹ

��חקר� א� ��ל�י�, אחד ליל �ח�כה עד 'מק��' ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְִ�י�
�ח�כה עד 'מק��' ל�מר �י� �ית הס�יק� ולא ְֶַָָָ�ְְְִִִִֵֵַָֹהעדי�,
החד� ויהיה א�ת�, מק��י� אי� � ��ל�י� אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
א� ��ל�י�, אחד י�� א�א חד� רא� יהיה ולא ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ�ְמע�ר,

�ל�י� �ליל ��ראה �י א�אעל ק�בעת, הרא�ה �אי� ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
���בעי�. ה� 'מק��' �אמר� �י� ְִֵֶָ�ְְִֵֶָ�ית

.Ë�וע�רי ��עה י�� �ס�� עצמ� �י� �ית א�רא�ה� � ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
א�מרי� �י� �ית � �ל�י� �ליל ��כב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדי�
�ליל רא�ה� וא� ה�א. י�� �עדי� מק��', ְְֲִִֵֶַָָ�ְָ�ְ'מק��,
�ני מ��יבי� למחר � ��כבי� �ני ��צא� אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ל�י�,

ה�ל�ה �פני ה�ני� ה� ויעיד� מה�, אחד אצל ,��ני� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה�ל�ה. ְְִַַָֹויק���ה�

.È,�מטעי �י� ��גגי�, �י� � החד� את ����� �י� ְִ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹ�ית
אנ�סי� ה��עד�ת�י� לת�� ה�ל וח�בי� מק��, זה הרי � ְֲֲִֵֵֶ�ְְֲִֵַַַַָָֹ

לסמ� ח�ב ��ע�, ידע ��ה �י על א� ;�� ����� י�� ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ל�מר ���ה �מי לה�, א�א מס�ר ה�בר �אי� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליה�,

עליה� לסמ� צ�ה ה�א "א�רה��עד�ת, ��אמר: � ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
את�" .�קרא� ְְִָֹ

ה'תשס"ט תמוז כ"ח שני יו�

ג ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מק��‡. �בי� �יניה� היה א� � החד� את �רא� ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדי�

ה�לכי� �ח�ת, א� וי�� לילה מהל� �י� �ית �� ���ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
�אי��מ ילכ�, לא ,�� על יתר �יניה� היה וא� עידי�; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החד� נתע�ר ��בר מ�עלת, �ל�י� י�� אחר .עד�ת� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

לבית·. ה�לכי� א�� הרי � החד� את �רא� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדי�
��ת היה ואפ�� להעיד, �קרא��י� "א�ר ��אמר: , ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

�מ�עד�" אתאת� ��חה 'מ�עד', ��אמר מק�� וכל ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ניס� חד� רא� על א�א מח�לי� אי� לפיכ�, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹה��ת.
ה��עד�ת ��נת מ�ני �לבד, ��רי חד� רא� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹועל

המועדי�] של תקני ק��,[קיו� ה�ק�� ��ית �בזמ� ;ְְִִֵֶַַַָָ
חד� רא� ��כל מ�ס� קר�� מ�ני ,��� על ,מח�לי� ְְִַַ�ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ

ה��ת את ��חה .�ה�א ֶֶֶַַָ

.‚� ה��ת את החד� את �רא� העדי� ��ח�לי� ���ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
א�ת� ��ז�י� העדי� ע�ה� מח�לי� על�� [מעידי� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אתכשרות�] מ�ירי� �י� �ית הי� לא א� �י�, ְִִִִִֵֵֶַָֹ�בית
���דיע זה היה ואפ�� �י�[מכשיר]הר�אי�; לבית א�ת� ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

י�צא ��א מ�פק, �מח�ל ע�ה� ה�ל� זה הרי � אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
ע�� ויצטר� .אחר ְְִִֵֵַָ

.„� ח�לה ה��ת �ליל החד� את �ראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
לה� י� וא� �מ�ה. ואפ�� החמ�ר, על א�ת� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמר�יבי�

האורבי�]א�רב �לי[אנשי� �יד� העדי� ל�קחי� ��ר�, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
� היתה וא� מז�נ�תזי�; �יד� ל�קחי� רח�קה, ואפ��ר� . ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

�ראינ�ה� ���' יאמר�: לא � ל�ל ונראה �ד�ל ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹרא�ה�
את לח�ל צריכי� אנ� ואי� אחרי�, רא�ה� �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנ�,
להעיד, רא�י ויהיה החד�, ��ראה �ל א�א ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה��ת';

�י� �ית �� ��ב�ע ה�ק�� �בי� �ינ� א�ויהיה וי�� לילה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�להעיד וליל� ה��ת, את לח�ל עליו מצוה .�ח�ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

�ל�י�.‰. י�� �ל החד� עד�ת מק�לי� הי� ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ�רא��נה
הער�י�, �י� עד מ�ב�א העדי� נ��ה� אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ�ע�

הגיעו]��ק��[נבוכו]ונתקלקל� שהעדי� ידע�[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ
יב�א� ��א הער�י�, �י� �ל ע�לה יע�� א� � �ע�� ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
�ל �מיד אחר ה��� מ�ס� ��קריב� אפ�ר ואי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעדי�,
מק�לי� יהי� ��א והתקינ� �י�, �ית עמד� הער�י�. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�י�
���� �ה�ת ��הא �די ה�נחה, עד א�א החד� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעד�ת

ונס�יה� הער�י�, �י� �ל ותמיד מ�ספי� .להקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.Â�י� �ל �מיד ע��י� � עדי� �א� ולא מנחה, ה�יע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹוא�
נ�הגי� � �למעלה ה�נחה מ� עדי� �א� וא� ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהער�י�;

- h"qyz'd fenz g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

לפי למחר, מ�ס� �מקריבי� קד�, �למחר קד�, ה��� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹא�ת�
מנחה אחר א�ת� מק��י� הי� ה�ק��,��א �ית מ�חרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מק�לי� ��הי� �ינ�, �בית ז�אי �� י�חנ� ר�� עד�תהתקי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�ס�� �ל�י� י�� עדי� �א� ואפ�� ,��� ה��� �ל ְְֲִִִֵַָֹ�ֶַַָֹהחד�
י�� �מק��י� עד�ת� מק�לי� הח�ה, ל�קיעת סמ�� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָה���

�לבד. ְְִִַֹ�ל�י�

.Ê�עדי �א� ��א מ�ני החד�, את �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ���ע�רי�
מ�כ� למק�� ע�לי� הי� � �ל�י� י�� ���ל וע��י� , ְְְִִִָָָָֹ

ע�לי� ואי� חד�. רא� �ה�א ��ל�י� אחד �י�� ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסע�דה
ע�לי� ואי� ה�מ�; על�ת קד� ���� א�א ��ילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹל��
�ג� �פת א�א ל� ע�לי� ואי� מע�רה; �ח�ת ז� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסע�דה

ה�ע�דה �עת וא�כלי� �לוקטנית, מצוה סע�דת היא וז� . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
מק�� �כל האמ�רה החד� .ע��ר ְֲִֶַָָָָֹ

.Á�הי החד�, את מק��י� �י� �ית ��הי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�רא��נה
מ��א�ת אבוקות]מ�יאי� ההרי�[מדליקי� [בליל�רא�י ְִִִֵֶַַָָ

ואחד] �שלושי� ה��תי� מ��לקל� הרח�קי�; ��דע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ�די
��ה� התקינ� � הע� להטע�ת �די מ��א�ת מ�יאי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�הי�

לר�י� �מ�דיעי� י�צאי� אינ��ל�חי� א�� ��ל�חי� . ְְְִִִִִִֵֵַָָ
�אי� � ��ת ל�מר צרי� ואי� ט�ב, י�� את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמח�לי�

�לבד לק��� א�א לק�מ�, ה��ת את העדותמח�לי� [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ëמ�ני ניס�, על י�צאי�: �ל�חי� הי� חד�י� ��ה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
רא� מ�ני אל�ל, ועל ה�ענית. מ�ני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹה�סח.
נ�דע א� � לאל�ל �ל�י� �י�� מצ�י� ���ב� �די ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹה�נה,
קד� ה��� א�ת� נ�הגי� �ל�י�, י�� �י� �ית ����� ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלה�

נ�הגי� לה�, נ�דע לא וא� וי���לבד; קד� �ל�י� י�� ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל ��רי. �ל�חי לה� ��ב�א� עד קד�, ��ל�י� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל חנ�ה. מ�ני �סלו, ועל ה��עד�ת. ��נת מ�ני ְַָ�ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ��רי,
י�צאי� � ק�� ה�ק�� ��ית �בזמ� ה��רי�. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קט� �סח מ�ני א�ר, שני]על �]. ְִִֵֶַַָָָ

.È�רא �י�� א�א י�צאי� אי� � ��רי ��ל�חי ניס� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ�ל�חי
�י� �ית מ�י ���מע� עד ה�מ�, ��עלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחד�,
וע�רי�, ��עה י�� �ס�� �י� �ית ק��� וא� ְְְְְְִִִִִֵֶָָ�ְ'מק��';

�אמרנ� י�צאי��מ� � 'מק��' �י� �ית מ�י ו�מע� , ְְְְְִִִֵֶַָָ�ְִָ
לצאת לה� י� � חד�י� ה��ה �אר ��ל�חי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�ערב.
ק��� לא �עדי� �י על א� ה�רח, ��ראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמ�ערב
�הרי יצא�, החד�, ונראה ה�איל החד�; א�ת� �י� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�ית

�י� �ית א�ת� מק��י� �ו�אי .למחר ְְְְִִֵַַַָָ

.‡Èאת ע��י� הי� מ�יעי�, ה�ל�חי� �הי� מק�� ְִִִִֶֶַַָָָָ�ל
ט�ב י�� �מק�מ�ת[ביו�]ה��עד�ת ���רה; ��ת�ב אחד, ְֲֶַַַָָָ

�ני ע��י� הי� אליה�, מ�יעי� ה�ל�חי� �אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרח�קי�
�ית �� ��בע� י�� י�דעי� �אינ� לפי � ה�פק מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימי�

ה�א. י�� זה אי החד�, רא� ִֵֶֶַֹֹ�י�

.·È�הי ולא ניס�, �ל�חי אליה� מ�יעי� �הי� מק�מ�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹי�
�סח ��ע�� היה ה�י� �מ� ��רי; �ל�חי אליה� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמ�יעי�

אחד, ט�ב י��י�� �איזה וידע� �ל�חי� לה� ה�יע� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ימי�, �ני ה���ת חג �ל ט�ב י�� ויע�� חד�, רא� ְִֵָ�ְְֲִֶֶַַַַֹֹנק�ע
לחלק ��א �כדי �ל�חי�. אליה� ה�יע� לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ�הרי

��רי �ל�חי �אי� מק�� ��ל חכמי� התקינ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ���עד�ת,
ימי� �ני ע��י� ל�, עצרתמ�יעי� �ל ט�ב י�� אפ�� ,. ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ

.‚È� ימי� �ני ��רי? ל�ל�חי ניס� �ל�חי �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכ�ה
�ה�א מ�ני �ת�רי, �אחד מה�כי� אינ� ��רי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ��ל�חי
ה���רי�. י�� �ה�א מ�ני ,�� �ע�ירי ולא ט�ב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹי��

.„Èאחד אפ�� א�א �ני�, להי�ת� צריכי� ה�ל�חי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאי�
��ר אפ�� א�א �לבד, �ליח ולא מ�אר[סוחר]נאמ�. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

����� �י� �ית מ�י �מע�י 'אני ואמר: לדר�� ��א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהע�
על ה��עד�ת את �מת�ני� נאמ�, � �ל�ני' �י�� החד� ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹאת
��ר אחד ועד ה�א, לה�ל�ת הע��י �בר זה ��בר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�יו;

עליו .נאמ� ֱֶָָָ

.ÂË,�עדי �א� ולא �ל�י� י�� �ל ���ב� �י� ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ�ית
���� השחר]וה��ימ� עלות �מ�[קוד� החד� את וע�ר� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ

זה �פרק �א���ארנ� ימי� חמ�ה א� אר�עה ואחר , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליל �ה�א �זמ�� החד� את �רא� והעיד� רח�קי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדי�

מא�מי� � החד� �ס�� �א� ואפ�� אימה]�ל�י�, [מטילי� ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
�מטריחי� ��אל�ת, א�ת� �מטריפי� �ד�ל א��� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליה�
�י� �ית �מ���לי� �עד�ת�, �מדק�קי� �בדיק�ת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליה�

'מע�ר' �מ� ויצא ה�איל זה, חד� יק��� .��א ְְְְְִֶֶֶַָָֹֹ�ָ

.ÊËוהרי מכ�נת, ונמצאת �עד�ת� העדי� עמד� ֲֵֶֶַ�ְְְְְְִִִֵֵֵָָָוא�
�נב�ני� יד�עי� אנ�י� נתבלבלו]העדי� ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

לא�ת� �מ�ני� וח�זרי� א�ת�, מק��י� � �רא�י ְְְְְִִִֵַָָָהעד�ת
�ליל� ה�רח ונראה ה�איל �ל�י�, מ��� .החד� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

.ÊÈ�י� �ית הצרכ� סיבה]וא� זה[מאיזו חד� לה�יח ְִ�ְְְִִֵֶֶַַֹ
העדי� א�� ��ב�א� קד� ��היה הגיעומע�ר, [ואח"כ ְ�ְִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדות� שלפי עדי�

ו] החד�משני� את 'מע�רי� �אמר�: ה�א וזה מ�יחי�; �ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
זהלצר�' �דבר �ח�לק מי ה�ד�לי� החכמי� מ� וי� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�בא� ה�איל לצר�; החד� את מע�רי� אי� 'לע�ל� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוא�מר:
עליה�' מא�מי� ואי� מק��י�, � אות�עדי� מבלבלי� [אי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ

החודש] את ולעבר עדות� לדחות .כדי

.ÁÈאר�� א�א זה �דבר החכמי� מחלקת �אי� לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
��א� ות�רי ניס� �עדי א� ות�רי, ניס� מ� ח�� ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחד�י�,
זמ� ועבר ��ע�ה, מה נע�ה ��בר הרגלי�, �עבר� ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
�ניס� העדי� �א� א� אבל ה��עד�ת; �זמ� ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָה�ר�נ�ת
מא�מי� ואי� עד�ת�, מק�לי� החד�, חצי קד� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹות�רי
החד� על �העיד� עדי� על מא�מי� �אי� �לל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעליה�

לע�ר� �די �זמ�� .�רא�ה� ְְְְִֵֶַַָ

.ËÈ�עדי על מא�מי� עד�ת�,[הוכחשה]��תקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
� החד� ויתע�ר העד�ת �תק�� ��א נ�טה ה�בר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי

עליה� המכחישי�]מא�מי� העד�ת,[על ��תק�� �די ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדי� את להזי� עדי� �א� א� וכ� �זמ��; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתק��
א�� הרי � �י� �ית ��ק���ה� קד� �זמ��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�רא�ה�
ויתק�� ההז�ה, �תק�� ��א עד ה�ז�י� על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמא�מי�

�זמ��. ְִֶַַֹהחד�

ד ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ואי�‡. חד�; �� ���סיפי� ה�נה היא מע�רת, ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְָָ�נה

אדרי� �ני �נה א�ת� וע��י� אדר, א�א לע�ל� ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמ�סיפי�
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לפי למחר, מ�ס� �מקריבי� קד�, �למחר קד�, ה��� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹא�ת�
מנחה אחר א�ת� מק��י� הי� ה�ק��,��א �ית מ�חרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מק�לי� ��הי� �ינ�, �בית ז�אי �� י�חנ� ר�� עד�תהתקי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�ס�� �ל�י� י�� עדי� �א� ואפ�� ,��� ה��� �ל ְְֲִִִֵַָֹ�ֶַַָֹהחד�
י�� �מק��י� עד�ת� מק�לי� הח�ה, ל�קיעת סמ�� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָה���

�לבד. ְְִִַֹ�ל�י�

.Ê�עדי �א� ��א מ�ני החד�, את �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ���ע�רי�
מ�כ� למק�� ע�לי� הי� � �ל�י� י�� ���ל וע��י� , ְְְִִִָָָָֹ

ע�לי� ואי� חד�. רא� �ה�א ��ל�י� אחד �י�� ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסע�דה
ע�לי� ואי� ה�מ�; על�ת קד� ���� א�א ��ילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹל��
�ג� �פת א�א ל� ע�לי� ואי� מע�רה; �ח�ת ז� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסע�דה

ה�ע�דה �עת וא�כלי� �לוקטנית, מצוה סע�דת היא וז� . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
מק�� �כל האמ�רה החד� .ע��ר ְֲִֶַָָָָֹ

.Á�הי החד�, את מק��י� �י� �ית ��הי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�רא��נה
מ��א�ת אבוקות]מ�יאי� ההרי�[מדליקי� [בליל�רא�י ְִִִֵֶַַָָ

ואחד] �שלושי� ה��תי� מ��לקל� הרח�קי�; ��דע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ�די
��ה� התקינ� � הע� להטע�ת �די מ��א�ת מ�יאי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�הי�

לר�י� �מ�דיעי� י�צאי� אינ��ל�חי� א�� ��ל�חי� . ְְְִִִִִִֵֵַָָ
�אי� � ��ת ל�מר צרי� ואי� ט�ב, י�� את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמח�לי�

�לבד לק��� א�א לק�מ�, ה��ת את העדותמח�לי� [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ëמ�ני ניס�, על י�צאי�: �ל�חי� הי� חד�י� ��ה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
רא� מ�ני אל�ל, ועל ה�ענית. מ�ני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹה�סח.
נ�דע א� � לאל�ל �ל�י� �י�� מצ�י� ���ב� �די ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹה�נה,
קד� ה��� א�ת� נ�הגי� �ל�י�, י�� �י� �ית ����� ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלה�

נ�הגי� לה�, נ�דע לא וא� וי���לבד; קד� �ל�י� י�� ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל ��רי. �ל�חי לה� ��ב�א� עד קד�, ��ל�י� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל חנ�ה. מ�ני �סלו, ועל ה��עד�ת. ��נת מ�ני ְַָ�ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ��רי,
י�צאי� � ק�� ה�ק�� ��ית �בזמ� ה��רי�. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קט� �סח מ�ני א�ר, שני]על �]. ְִִֵֶַַָָָ

.È�רא �י�� א�א י�צאי� אי� � ��רי ��ל�חי ניס� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ�ל�חי
�י� �ית מ�י ���מע� עד ה�מ�, ��עלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחד�,
וע�רי�, ��עה י�� �ס�� �י� �ית ק��� וא� ְְְְְְִִִִִֵֶָָ�ְ'מק��';

�אמרנ� י�צאי��מ� � 'מק��' �י� �ית מ�י ו�מע� , ְְְְְִִִֵֶַָָ�ְִָ
לצאת לה� י� � חד�י� ה��ה �אר ��ל�חי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�ערב.
ק��� לא �עדי� �י על א� ה�רח, ��ראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמ�ערב
�הרי יצא�, החד�, ונראה ה�איל החד�; א�ת� �י� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�ית

�י� �ית א�ת� מק��י� �ו�אי .למחר ְְְְִִֵַַַָָ

.‡Èאת ע��י� הי� מ�יעי�, ה�ל�חי� �הי� מק�� ְִִִִֶֶַַָָָָ�ל
ט�ב י�� �מק�מ�ת[ביו�]ה��עד�ת ���רה; ��ת�ב אחד, ְֲֶַַַָָָ

�ני ע��י� הי� אליה�, מ�יעי� ה�ל�חי� �אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרח�קי�
�ית �� ��בע� י�� י�דעי� �אינ� לפי � ה�פק מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימי�

ה�א. י�� זה אי החד�, רא� ִֵֶֶַֹֹ�י�

.·È�הי ולא ניס�, �ל�חי אליה� מ�יעי� �הי� מק�מ�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹי�
�סח ��ע�� היה ה�י� �מ� ��רי; �ל�חי אליה� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמ�יעי�

אחד, ט�ב י��י�� �איזה וידע� �ל�חי� לה� ה�יע� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ימי�, �ני ה���ת חג �ל ט�ב י�� ויע�� חד�, רא� ְִֵָ�ְְֲִֶֶַַַַֹֹנק�ע
לחלק ��א �כדי �ל�חי�. אליה� ה�יע� לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ�הרי

��רי �ל�חי �אי� מק�� ��ל חכמי� התקינ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ���עד�ת,
ימי� �ני ע��י� ל�, עצרתמ�יעי� �ל ט�ב י�� אפ�� ,. ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ

.‚È� ימי� �ני ��רי? ל�ל�חי ניס� �ל�חי �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכ�ה
�ה�א מ�ני �ת�רי, �אחד מה�כי� אינ� ��רי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ��ל�חי
ה���רי�. י�� �ה�א מ�ני ,�� �ע�ירי ולא ט�ב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹי��

.„Èאחד אפ�� א�א �ני�, להי�ת� צריכי� ה�ל�חי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאי�
��ר אפ�� א�א �לבד, �ליח ולא מ�אר[סוחר]נאמ�. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

����� �י� �ית מ�י �מע�י 'אני ואמר: לדר�� ��א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהע�
על ה��עד�ת את �מת�ני� נאמ�, � �ל�ני' �י�� החד� ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹאת
��ר אחד ועד ה�א, לה�ל�ת הע��י �בר זה ��בר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�יו;

עליו .נאמ� ֱֶָָָ

.ÂË,�עדי �א� ולא �ל�י� י�� �ל ���ב� �י� ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ�ית
���� השחר]וה��ימ� עלות �מ�[קוד� החד� את וע�ר� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ

זה �פרק �א���ארנ� ימי� חמ�ה א� אר�עה ואחר , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליל �ה�א �זמ�� החד� את �רא� והעיד� רח�קי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדי�

מא�מי� � החד� �ס�� �א� ואפ�� אימה]�ל�י�, [מטילי� ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
�מטריחי� ��אל�ת, א�ת� �מטריפי� �ד�ל א��� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליה�
�י� �ית �מ���לי� �עד�ת�, �מדק�קי� �בדיק�ת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליה�

'מע�ר' �מ� ויצא ה�איל זה, חד� יק��� .��א ְְְְְִֶֶֶַָָֹֹ�ָ

.ÊËוהרי מכ�נת, ונמצאת �עד�ת� העדי� עמד� ֲֵֶֶַ�ְְְְְְִִִֵֵֵָָָוא�
�נב�ני� יד�עי� אנ�י� נתבלבלו]העדי� ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

לא�ת� �מ�ני� וח�זרי� א�ת�, מק��י� � �רא�י ְְְְְִִִֵַָָָהעד�ת
�ליל� ה�רח ונראה ה�איל �ל�י�, מ��� .החד� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

.ÊÈ�י� �ית הצרכ� סיבה]וא� זה[מאיזו חד� לה�יח ְִ�ְְְִִֵֶֶַַֹ
העדי� א�� ��ב�א� קד� ��היה הגיעומע�ר, [ואח"כ ְ�ְִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדות� שלפי עדי�

ו] החד�משני� את 'מע�רי� �אמר�: ה�א וזה מ�יחי�; �ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
זהלצר�' �דבר �ח�לק מי ה�ד�לי� החכמי� מ� וי� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�בא� ה�איל לצר�; החד� את מע�רי� אי� 'לע�ל� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוא�מר:
עליה�' מא�מי� ואי� מק��י�, � אות�עדי� מבלבלי� [אי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ

החודש] את ולעבר עדות� לדחות .כדי

.ÁÈאר�� א�א זה �דבר החכמי� מחלקת �אי� לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
��א� ות�רי ניס� �עדי א� ות�רי, ניס� מ� ח�� ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחד�י�,
זמ� ועבר ��ע�ה, מה נע�ה ��בר הרגלי�, �עבר� ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
�ניס� העדי� �א� א� אבל ה��עד�ת; �זמ� ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָה�ר�נ�ת
מא�מי� ואי� עד�ת�, מק�לי� החד�, חצי קד� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹות�רי
החד� על �העיד� עדי� על מא�מי� �אי� �לל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעליה�

לע�ר� �די �זמ�� .�רא�ה� ְְְְִֵֶַַָ

.ËÈ�עדי על מא�מי� עד�ת�,[הוכחשה]��תקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
� החד� ויתע�ר העד�ת �תק�� ��א נ�טה ה�בר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי

עליה� המכחישי�]מא�מי� העד�ת,[על ��תק�� �די ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדי� את להזי� עדי� �א� א� וכ� �זמ��; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתק��
א�� הרי � �י� �ית ��ק���ה� קד� �זמ��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�רא�ה�
ויתק�� ההז�ה, �תק�� ��א עד ה�ז�י� על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמא�מי�

�זמ��. ְִֶַַֹהחד�

ד ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ואי�‡. חד�; �� ���סיפי� ה�נה היא מע�רת, ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְָָ�נה

אדרי� �ני �נה א�ת� וע��י� אדר, א�א לע�ל� ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמ�סיפי�
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�ני ואדר רא��� אדר זה?� חד� מ�סיפי� מה �מ�ני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
זמ� �א�ת� ה�סח ��היה �די האביב, זמ� ��אמר:מ�ני , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

האביב" חד� את האביב"�מ�ר �זמ� זה חד� ��היה ,. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
�ימ�ת �עמי� �א ה�סח היה � ה�ה החד� ה�ספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹול�לא

ה��מי�. �ימ�ת �פעמי� ְְִִִַַַָָָהח�ה,

ה�ק�פה,·. על � ה�נה את מע�רי� סימני� �ל�ה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹעל
האיל� �ר�ת ועל האביב, מח�בי�,ועל �י� �ית �יצד? . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ניס� �ק�פת �היה א� האביב]וי�דעי�: ע�ר[� ���ה ְְְְְִִִִִֶַָָָָ
א�ת� ויע�� ה�נה, א�ת� מע�רי� � זה זמ� אחר א� ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�ניס�,

� �די �ני, אדר האביבניס� �זמ� ה�סח סימ��היה ועל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אחר לסימ� ח���י� ואי� �מע�רי�, ס�מכי� .זה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

עדי�‚. א�א האביב, ה�יע לא �עדי� �י� �ית רא� א� ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכ�
ה�א מלבוא]אפל האיל�,[מתאחר �ר�ת צמח� ולא , ְְִֵֵָָָָֹ

א��, סימני� �ני על ס�מכי� � ה�סח �זמ� לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��ר��
ל��ה קד� �ה�ק�פה �י על וא� ה�נה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�מע�רי�

מע�רי� ה� הרי �ניס�, מצ�יע�ר האביב ��היה �די , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�כדי �ניס�, ע�ר ���ה ה�נ�פה עמר מ��� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב זמ� �ל �דר� צ�מחי� ה�ר�ת .��הי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

יה�דה,„. אר� על � �אביב ס�מכי� הי� ארצ�ת �ל� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל
���י האביב ה�יע וא� ה�ליל. ועל ה�ר��, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ה�יע וא� מע�רי�; אי� � ה�יע לא �באחת מא��, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצ�ת
לא עדי� א� מע�רי�, � ���י� ה�יע ולא מה�, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹ�אחת

האיל� �ר�ת הע�רצמח� �ה� ה�ברי� ה� וא�� . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ח�ה. �ני ה�ני� להי�ת �די ��ביל�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ��ע�רי�

מע�רי�‰. �י� �ית �הי� אחרי� �ברי� �� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוי�
�אינ� ה�רכי� מ�ני ה�: וא�� ה�ר�; מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��ביל�,

לע יכ�לי� הע� ואי� בפסח]ל�תמת�ני�, מע�רי�[לרגל � ְ�ְְְְֲִִִֵַַָָָ
�מ�ני ה�רכי�. וית�נ� ה��מי� ��פסק� עד ה�נה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את �מ�נעי� מפסיקי� ה�הר�ת ונמצא� ��הרס�, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָה��רי�
ה�נה, את מע�רי� � �מתי� �עצמ� מס�ני� א� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהע�,
�אבד� �סחי� ���רי �מ�ני ה��רי�. ��ת�נ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד
מע�רי� � �סחיה� את לצל�ת מק�� לה� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ���מי�,

וייב�� ה���רי� ��בנ� עד ה�נה, �ל��תאת �מ�ני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�
מ�ק�מ�י�ראל לירושלי�]��עקר� ללכת ועדי�[התחילו , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

��היה �די ה�נה, את מע�רי� � ליר��לי� ה�יע� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלא
לה�יע. �נאי ְְִֶַַַָלה�

.Âמ�ני ולא ה�לג, מ�ני לא ה�נה את מע�רי� אי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל
מ�ק�מ� נעקר� לא �עדי� י�ראל �ל��ת מ�ני ולא ,ה��ה, ְְִִֵַָָֹ�ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

ה�מאה מ�ני ה�הני�ולא רב א� ה�הל רב �הי� �ג�� � ְְִֵַֹ�ְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ
�נאי לה� ��היה �די ה�נה את מע�רי� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאי�,
את ע�ר� וא� �טמאה; יע�ה א�א �טהרה, ויע�� ְְְִִֶָ�ְְְֲֳִֵֵֶֶַַָָָָל�הר

מע�רת ז� הרי ה�מאה, מ�ני .ה�נה ְִֵַַָָ�ְְֲֵָ�ֶֶ

.Ê,לל� ��ביל� ה�נה את מע�רי� �אי� �ברי� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָי�
סעד א�ת� ע��י� העיבור]אבל על לציבור ל�נה[הסבר ְֲִַַָָָָ

�פר�ת האביב מ�ני א� ה�ק�פה מ�ני ע��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ��ריכה
נ�לד� לא �עדי� וה�לאי� ה�דיי� מ�ני ה�: וא�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאיל�;

ה��זל�ת �מ�ני מעט, �ה� כעולתא� להביא� [שאפשר ְְִֵֵֶַַָ
��הי�ראיה] �די א�� ��ביל מע�רי� אי� �רח�. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹ��א

ל� מצ�יי� וה�לאי� מצ�יי�ה�דיי� וה��זל�ת סחי�, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
א�ת�לרא�ה ע��י� אבל הע��; �קר�� ��תח�ב למי א� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

ל�נה .סעד ַַַָָ

.Á�ז '�נה א�מרי�: ל�נה? סעד א�ת� ע��י� ְִִֵַַַַָָָָָ�יצד
האביב מ�ני א� ���כה, ה�ק�פה מ�ני ע��ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קט�י� �ה�דיי� וע�ד, ה�יע�; ��א האיל� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�פר�ת

ר�י�' .וה��זל�ת ְִַַָ

.Ëיאמר �יצד? ל�. �מז�ני� א�א ה�נה, את מע�רי� ִֵַַָָֹ�ְְְִִֵֶֶַַָָָאי�
'הי� ה�נהדרי�: מ� �פל�ני לפל�ני ה�ד�ל �י� �ית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹרא�
ז� �נה א� ונדע ונראה ��ח�ב �ל�ני, למק�� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ְמז�ני�
�לבד, ���נ� וא�ת� ע��ר'; צריכה אינ� א� ע��ר, ְְִַ�ְְְִִִִֵֶָָָָצריכה

א�ת� ��ע�רי� מתחילי�ה� א�ת�? מע�רי� �בכ�ה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
��ני� �ד�לה��ל�ה סנהדרי א�ת�מ�לל ��מכ� מ�י ,. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

א� ע��ר צריכה א� נראה ולא נ�ב 'לא �ני�: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמר�
�מע�ט�; יחיד �טל � ונב�ק' 'נ�ב א�מר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
� נ�ב' 'לא א�מר: ואחד ונראה', 'נ�ב �ני�: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמר�
��בר. ונ�תני� ונ��אי� המז�ני�, מ� �ני� ע�ד ְְְְִִִַָָָ�ְְִִִִַַמ�סיפי�

.È�אינ' א�מרי�: ��ל�ה ע��ר', 'צריכה א�מרי�: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹ�ני�
'צריכה', א�מרי�: �ל�ה �מע�ט�; �ני� �טל� � ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מ� �ני� מ�סיפי� � ע��ר' צריכה 'אינ� א�מרי�: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָ��ני�
�מר� א� ��בעה. וג�מרי� ונ�תני� ונ��אי� ל�, ְְְְְְְְְִִִִִִָָָָ�ְַהמז�ני�

נחלק�� וא� ��מר�; �מה ע��י� לע�ר, ��א א� לע�ר ���ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לע�ר ��א �י� לע�ר �י� הרב, אחר ה�לכי� וצרי�� . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

�ל י�יבה רא� �ה�א ה�ד�ל �י� �ית רא� ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ��היה
ה�בעה מ�לל ואחד, לע�ר,�בעי� ��ל�ה �מר� וא� ; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

��רצה א� ע�ה�, ה��יא ��היה וה�א � מע�רת ז� .הרי ְֲֵ�ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָ
ה�ד מ� מתחילי� ה�נה, שבדיני�]�בע��ר �לק���[הקט� ; ְְְִִִִִַַַַָָ

ה�ד�ל מ� מתחילי� .החד�, ְִִִֶַַַָֹ

.‡È:ד�ל� �ה� ולא מל�, לא ה�נה לע��ר מ��יבי� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאי�
נ�טה �ע�� ��א �מלחמ�תיו, חיל�תיו מ�ני � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל�
ה��ה, מ�ני � �ד�ל וכה� לע�ר; ��א א� לע�ר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ��ביל�
��רי יב�א ��א �די לע�ר, נ�טה �ע�� �היה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א

ה�ר טביל�ת�ימי חמ� ה���רי� �י�� ט�בל וה�א ,. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ

.·È�דר� 'נ�יא', ה�קרא וה�א ה�ד�ל, �י� �ית רא� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ירצה א� �נאי, על א�א א�ת� מע�רי� אי� � ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרח�קה
מע�רת אינ� רצה, לא מע�רת; ז� הרי ורצה, �א .ה��יא. ְְֲִֵַָָָָ�ְֵֶֶָָָֹ�ֶֶ
�ה�כינה יה�דה, �אר� א�א ה�נה את מע�רי� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואי�

תדר��" "ל�כנ� ��אמר: ��ליל,�ת�כ�, ע�ר�ה וא� ; ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָ
��ילה, ע�ר�ה וא� ;���� א�א מע�רי� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְמע�רת.

מע�רת .אינ� ְֵָ�ֶֶ

.‚È,מע�רת �היה �נה ז� אי ולידע לח�ב �י� לבית ֶֶ�ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָי�
'�נה א�מרי� אי� אבל �ני�, ��ה אפ�� ��רצ�, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�כל
�א�מרי� ה�א ה�נה רא� אחר א�א מע�רת'; ְִֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְְִ�ל�נית

ה�חק מ�ני � זה ודבר מע�רת'. ז� ��א'�נה אבל ; ְָָ�ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ה�א �אדר א�א מע�רת, �היא מ�דיעי� אי� ה�חק, ֲֶֶֶַָָ�ְְִִִִֵֶַַַֹ��עת
אדר א�א ניס� אינ� ה�א וחד� מע�רת, ז� '�נה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֶָָ�א�מרי�
� מע�רת' ���נס ז� '�נה ה�נה, רא� לפני אמר� ֶֶ�ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�ני'.

ז�. �אמירה מע�רת ֲִֶֶַָ�ְֵָאינ�

- h"qyz'd fenz g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.„È�אי � ה�נה עדי� ע�ר� ולא �אדר, �ל�י� י�� ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹה�יע
חד� רא� להי�ת רא�י ה��� �א�ת� �לל; א�ת� ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמע�רי�
וא� לע�ר. יכ�לי� אינ� ע�ר�, ולא ניס� �מ���נס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניס�,
עדי� �א� מע�רת. ז� הרי אדר, �ל �ל�י� �י�� ִֵֶֶָ�ְְְְֲֲִִֵֶָָֹע�ר�ה
את מק��י� א�� הרי � ה�רח על והעיד� �ע�ר�ה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
וא�� �ני; אדר חד� רא� ויהיה �ל�י�, �י�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחד�
מע�רי�, הי� לא ��ב � ה�נה את ��ע�ר� קד� ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹק���ה�

�ניס� מע�רי� .�אי� ְְְִִֵֶַָ

.ÂË�רצי �ה�ל רעב��, ��נת ה�נה את מע�רי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאי�
זמ� לה� לה�סי� אפ�ר ואי ולחי�ת, לאכל ה�רנ�ת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית

החד� עדלא��ר שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ
בניס�] בט"ז העומר ��דהקרבת ��ביעית, מע�רי� ואי� .ְְְְִִִִֵֶַַ

��לטתה ה�פיחי�[הורסת]�ל מאליה�]על ולא[הגדלי� , ְְִִֶֶַַַֹֹ
ה�ח� ���י העמר לקר�� מהספיחי�]י�צא� ;[שבאי� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

�ביעית �ערב לע�ר הי� .�רגילי� ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊËנת�� מע�רי� 'אי� חכמי� �אמר� ��ה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
ה�ר� מ�ני �ה� יע�ר� ��א � �ב�ביעית' אבלרעב�� ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מ�ני א� ה�ק�פה, מ�ני להתע�ר רא�יה ה�נה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָא�
זמ� �כל לע�ל� מע�רי� � האיל� �פר�ת .האביב ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

.ÊÈלכל א�ר�ת ��תבי� ה�נה, את �י� �ית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ���ע�רי�
מה �מ�ני �ע�ר�ה, א�ת� �מ�דיעי� הרח�קי�, ְְְְִִִִִֵֶַָָָה�ק�מ�ת

ל��� ועל בש�]ע�ר�ה; לה�:[� וא�מר נכ�ב�ת, ה��יא ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
וכ�' �� ז� �נה על וה�ספנ� וחברי, אני רצ�'�הס�מ�י � ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הע��ר �חד� י��, �ל�י� רצ� י��, וע�רי� ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹ��עה
לאנ�י� חסר, א� מלא לה�סיפ� �י� לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהר��ת
ה� הרא�ה לפי � ה� אבל א�ת�; ���דיעי� ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרח�קי�

חסר א� מלא א� .ע��י�, ִִִֵֵָָ

ה ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
וע��ר‡. הרא�ה, על החד� רא� מ�ביעת �אמרנ� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ�ל

א�א א�ת� ע��י� אי� � ה�ר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה�נה
ה�מ�כי� �י� �ית א� י�ראל, ��אר� ��אר�סנהדרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה ��תנ� ר��תי�ראל ה�נהדרי� למ�ה� נאמר ��� ; ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חד�י�" רא� לכ� ה�ה "החד� ה�מ�עהואהר�: �מ�י ; ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ה�בר: �ר�� ה�א ��� ר�נ�, מ��ה מאי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמד�
אחריה� הע�מד �לכל "לכ�", מס�רה �היה ז� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעד�ת

אי��מק�מ� י�ראל, �אר� סנהדרי� �� �אי� �זמ� אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
�אנ� זה �ח���� א�א �ני�, מע�רי� ואי� חד�י� ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָק�בעי�

ה���. �� ְְִַַמח�בי�

.·��� ��זמ� � ה�א מ�יני למ�ה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
סנהדרי�, �� �אי� �בזמ� הרא�ה; על ק�בעי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרי�,

ה��� �� מח�בי� �אנ� זה ח���� על נזקקי�ק�בעי� ואי� , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
זה �ח���� �� ���בעי� י�� ��היה �עמי� א�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלרא�ה,
וזה �י��. אחריו א� �י��, ל� קד� א� הרא�ה, י�� ְְְְֲִֶֶַָָָֹה�א

�לא � �י�� לרא�ה קד� �ה�[נדיר]��היה �בארצ�ת ה�א, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
י�ראל. אר� ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

זה?‚. �ח���� לח�ב י�ראל �ל התחיל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מאימתי
נ�אר ולא י�ראל, אר� �חרבה �עת �למ�ד, חכמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ���

�ימי וכ� מ�נה, חכמי �ימי אבל קב�ע; �י� �ית ��ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
ורבא א�יי ימי עד �למ�ד י�ראלחכמי אר� קביעת על � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ס�מכי�. ְִָהי�

סנהדר„. הי���היתה � הרא�ה על ק�בעי� וה� ק�מת, י� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
�ל�חי אליה� ���יעי� ה�ק�מ�ת וכל י�ראל אר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ני
��אר �לבד; אחד י�� ט�בי� ימי� ע��י� ְְְִִִִִֵֶַָָָ��רי,
הי� אליה�, מ�יעי� ��רי �ל�חי �אי� הרח�ק�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָה�ק�מ�ת
��בע� י�� י�דעי� הי� ��א לפי מ�פק, ימי� �ני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹע��י�

החד� את י�ראל אר� �ני ��. ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ

אר�‰. �ל �י� �בית סנהדרי�, �� �אי� ה�ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ��מ�
�כל ��הי� ה�י� מ� היה זה, ח���� על ק�בעי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָי�ראל
הרח�ק�ת ה�ק�מ�ת אפ�� אחד, ט�ב י�� ע��י� ְְְֲִִֶַַָָה�ק�מ�ת
ח���� על �ה�ל � י�ראל אר� �ני �מ� לאר�, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��ח�צה

אבל וק�בעי�; ס�מכי� ���הר�אחד היא, חכמי� ��נת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
��ידיה� אב�תיה� .�מנהג ְְֲִִֵֵֶֶֶַ

.Âאליו מ�יעי� ��רי �ל�חי הי� ��א מק�� �ל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ�,
��מ� ואפ�� ימי�, �ני יע�� י�צאי�, ה�ל�חי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ��הי�
על ק�בעי� י�ראל אר� ��ני �זמ� ע��י� �הי� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה�ה,
אחד י�� ע��י� ה�ה, ��מ� י�ראל אר� �בני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרא�ה;
�ני ט�ב י�� נמצא ימי�. �ני ע�� לא ��ע�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ�מנהג�,
���נ� ס�פרי� מ�ברי ה�ה, ��מ� ��ל��ת ע��י� ְְְְִִִִֵֶֶַַַ�ִֶַָָ�אנ�

זה .�בר ֶָָ

.Ê,הרא�ה על ק�בעי� �הי� �זמ� ה�נה רא� �ל ט�ב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹי��
ט�בי� ימי� �ני א�ת� ע��י� י�ראל אר� �ני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהי�
את �י� �ית �� ��בע� י�� י�דעי� הי� ��א לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�פק,

ט�ב �י�� י�צאי� ה�ל�חי� �אי� .החד�, ְְְִִֵֶֶַַֹ

.Áאפ א�א ע�ד, מק��ולא �ה�א עצמ� �יר��לי� �� ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ה�נה רא� �ל ט�ב י�� ע��י� הי� ר��ת �עמי� �י�, ְִִִֵֶַַָָָָֹ�ית
�ל�י�, י�� �ל עדי� �א� לא �א� ט�בי�, ימי� ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹ�ני
�למחר קד� לעדי� ��צ�י� ה��� �א�ת� הי� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹנ�הגי�

�זמ�קד� ואפ�� ימי� �ני א�ת� ע��י� והי� וה�איל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
א�ת� י�ראל אר� �ני אפ�� ע��י� ��הי� התקינ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָהרא�ה,

הח���� על ���בעי� ה�ה ��מ� ימי�, �ני ה�ה�מיד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ה�ה, ��מ� ה�נה רא� �ל �ני ט�ב י�� �אפ�� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלמד�,

ס�פרי�. ְְִִִֵמ�ברי

.Ë�א �יצד? ה�ק��. �קריבת �ל�יה אחד י�� ע��ת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאי�
א� ימי� חמ�ה מהל� יר��לי� �בי� �ינ� מק�� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
א�מרי� אי� � �ל�חי� לה� ���יע� אפ�ר ��ו�אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ח�ת,
לנ� יאמר ��י אחד; ט�ב י�� ע��י� זה מק�� ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�אנ�י
ה�ל�חי� הי� לא ��א זה? למק�� י�צאי� ה�ל�חי� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ�הי�
ואחר י�ראל, �� הי� ��א מ�ני זה, למק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹי�צאי�
ח�בי� �ה� י�ראלי� �� י�ב� הח����, על לק�ע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�חזר�

חר�� �היה מ�ני א� ימי�; �ני ��ר�,[סכנה]לע��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�נה חכמי �ימי וגליל יה�דה �י� �היה מ�ני�דר� א� ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

�יניה�. לעבר ה�ל�חי� את מ�נעי� ה��י� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�הי�

.Èני� �ל הי� ה�ק��, �קריבת �ל�י ה�בר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָוא��
�ל�חי לה� ���יע� אפ�ר �הרי אחד, י�� ע��י� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרי�
א�א א�קל�� �ר� על �מצרי� יר��לי� �י� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ��רי,
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.„È�אי � ה�נה עדי� ע�ר� ולא �אדר, �ל�י� י�� ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹה�יע
חד� רא� להי�ת רא�י ה��� �א�ת� �לל; א�ת� ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמע�רי�
וא� לע�ר. יכ�לי� אינ� ע�ר�, ולא ניס� �מ���נס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניס�,
עדי� �א� מע�רת. ז� הרי אדר, �ל �ל�י� �י�� ִֵֶֶָ�ְְְְֲֲִִֵֶָָֹע�ר�ה
את מק��י� א�� הרי � ה�רח על והעיד� �ע�ר�ה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
וא�� �ני; אדר חד� רא� ויהיה �ל�י�, �י�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחד�
מע�רי�, הי� לא ��ב � ה�נה את ��ע�ר� קד� ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹק���ה�

�ניס� מע�רי� .�אי� ְְְִִֵֶַָ

.ÂË�רצי �ה�ל רעב��, ��נת ה�נה את מע�רי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאי�
זמ� לה� לה�סי� אפ�ר ואי ולחי�ת, לאכל ה�רנ�ת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית

החד� עדלא��ר שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ
בניס�] בט"ז העומר ��דהקרבת ��ביעית, מע�רי� ואי� .ְְְְִִִִֵֶַַ

��לטתה ה�פיחי�[הורסת]�ל מאליה�]על ולא[הגדלי� , ְְִִֶֶַַַֹֹ
ה�ח� ���י העמר לקר�� מהספיחי�]י�צא� ;[שבאי� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

�ביעית �ערב לע�ר הי� .�רגילי� ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊËנת�� מע�רי� 'אי� חכמי� �אמר� ��ה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
ה�ר� מ�ני �ה� יע�ר� ��א � �ב�ביעית' אבלרעב�� ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מ�ני א� ה�ק�פה, מ�ני להתע�ר רא�יה ה�נה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָא�
זמ� �כל לע�ל� מע�רי� � האיל� �פר�ת .האביב ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

.ÊÈלכל א�ר�ת ��תבי� ה�נה, את �י� �ית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ���ע�רי�
מה �מ�ני �ע�ר�ה, א�ת� �מ�דיעי� הרח�קי�, ְְְְִִִִִֵֶַָָָה�ק�מ�ת

ל��� ועל בש�]ע�ר�ה; לה�:[� וא�מר נכ�ב�ת, ה��יא ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
וכ�' �� ז� �נה על וה�ספנ� וחברי, אני רצ�'�הס�מ�י � ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הע��ר �חד� י��, �ל�י� רצ� י��, וע�רי� ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹ��עה
לאנ�י� חסר, א� מלא לה�סיפ� �י� לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהר��ת
ה� הרא�ה לפי � ה� אבל א�ת�; ���דיעי� ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרח�קי�

חסר א� מלא א� .ע��י�, ִִִֵֵָָ

ה ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
וע��ר‡. הרא�ה, על החד� רא� מ�ביעת �אמרנ� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ�ל

א�א א�ת� ע��י� אי� � ה�ר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה�נה
ה�מ�כי� �י� �ית א� י�ראל, ��אר� ��אר�סנהדרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה ��תנ� ר��תי�ראל ה�נהדרי� למ�ה� נאמר ��� ; ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חד�י�" רא� לכ� ה�ה "החד� ה�מ�עהואהר�: �מ�י ; ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ה�בר: �ר�� ה�א ��� ר�נ�, מ��ה מאי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמד�
אחריה� הע�מד �לכל "לכ�", מס�רה �היה ז� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעד�ת

אי��מק�מ� י�ראל, �אר� סנהדרי� �� �אי� �זמ� אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
�אנ� זה �ח���� א�א �ני�, מע�רי� ואי� חד�י� ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָק�בעי�

ה���. �� ְְִַַמח�בי�

.·��� ��זמ� � ה�א מ�יני למ�ה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
סנהדרי�, �� �אי� �בזמ� הרא�ה; על ק�בעי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרי�,

ה��� �� מח�בי� �אנ� זה ח���� על נזקקי�ק�בעי� ואי� , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
זה �ח���� �� ���בעי� י�� ��היה �עמי� א�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלרא�ה,
וזה �י��. אחריו א� �י��, ל� קד� א� הרא�ה, י�� ְְְְֲִֶֶַָָָֹה�א

�לא � �י�� לרא�ה קד� �ה�[נדיר]��היה �בארצ�ת ה�א, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
י�ראל. אר� ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

זה?‚. �ח���� לח�ב י�ראל �ל התחיל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מאימתי
נ�אר ולא י�ראל, אר� �חרבה �עת �למ�ד, חכמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ���

�ימי וכ� מ�נה, חכמי �ימי אבל קב�ע; �י� �ית ��ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
ורבא א�יי ימי עד �למ�ד י�ראלחכמי אר� קביעת על � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ס�מכי�. ְִָהי�

סנהדר„. הי���היתה � הרא�ה על ק�בעי� וה� ק�מת, י� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
�ל�חי אליה� ���יעי� ה�ק�מ�ת וכל י�ראל אר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ני
��אר �לבד; אחד י�� ט�בי� ימי� ע��י� ְְְִִִִִֵֶַָָָ��רי,
הי� אליה�, מ�יעי� ��רי �ל�חי �אי� הרח�ק�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָה�ק�מ�ת
��בע� י�� י�דעי� הי� ��א לפי מ�פק, ימי� �ני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹע��י�

החד� את י�ראל אר� �ני ��. ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ

אר�‰. �ל �י� �בית סנהדרי�, �� �אי� ה�ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ��מ�
�כל ��הי� ה�י� מ� היה זה, ח���� על ק�בעי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָי�ראל
הרח�ק�ת ה�ק�מ�ת אפ�� אחד, ט�ב י�� ע��י� ְְְֲִִֶַַָָה�ק�מ�ת
ח���� על �ה�ל � י�ראל אר� �ני �מ� לאר�, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��ח�צה

אבל וק�בעי�; ס�מכי� ���הר�אחד היא, חכמי� ��נת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
��ידיה� אב�תיה� .�מנהג ְְֲִִֵֵֶֶֶַ

.Âאליו מ�יעי� ��רי �ל�חי הי� ��א מק�� �ל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ�,
��מ� ואפ�� ימי�, �ני יע�� י�צאי�, ה�ל�חי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ��הי�
על ק�בעי� י�ראל אר� ��ני �זמ� ע��י� �הי� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה�ה,
אחד י�� ע��י� ה�ה, ��מ� י�ראל אר� �בני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרא�ה;
�ני ט�ב י�� נמצא ימי�. �ני ע�� לא ��ע�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ�מנהג�,
���נ� ס�פרי� מ�ברי ה�ה, ��מ� ��ל��ת ע��י� ְְְְִִִִֵֶֶַַַ�ִֶַָָ�אנ�

זה .�בר ֶָָ

.Ê,הרא�ה על ק�בעי� �הי� �זמ� ה�נה רא� �ל ט�ב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹי��
ט�בי� ימי� �ני א�ת� ע��י� י�ראל אר� �ני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהי�
את �י� �ית �� ��בע� י�� י�דעי� הי� ��א לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�פק,

ט�ב �י�� י�צאי� ה�ל�חי� �אי� .החד�, ְְְִִֵֶֶַַֹ

.Áאפ א�א ע�ד, מק��ולא �ה�א עצמ� �יר��לי� �� ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ה�נה רא� �ל ט�ב י�� ע��י� הי� ר��ת �עמי� �י�, ְִִִֵֶַַָָָָֹ�ית
�ל�י�, י�� �ל עדי� �א� לא �א� ט�בי�, ימי� ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹ�ני
�למחר קד� לעדי� ��צ�י� ה��� �א�ת� הי� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹנ�הגי�

�זמ�קד� ואפ�� ימי� �ני א�ת� ע��י� והי� וה�איל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
א�ת� י�ראל אר� �ני אפ�� ע��י� ��הי� התקינ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָהרא�ה,

הח���� על ���בעי� ה�ה ��מ� ימי�, �ני ה�ה�מיד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ה�ה, ��מ� ה�נה רא� �ל �ני ט�ב י�� �אפ�� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלמד�,

ס�פרי�. ְְִִִֵמ�ברי

.Ë�א �יצד? ה�ק��. �קריבת �ל�יה אחד י�� ע��ת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאי�
א� ימי� חמ�ה מהל� יר��לי� �בי� �ינ� מק�� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
א�מרי� אי� � �ל�חי� לה� ���יע� אפ�ר ��ו�אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ח�ת,
לנ� יאמר ��י אחד; ט�ב י�� ע��י� זה מק�� ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�אנ�י
ה�ל�חי� הי� לא ��א זה? למק�� י�צאי� ה�ל�חי� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ�הי�
ואחר י�ראל, �� הי� ��א מ�ני זה, למק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹי�צאי�
ח�בי� �ה� י�ראלי� �� י�ב� הח����, על לק�ע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�חזר�

חר�� �היה מ�ני א� ימי�; �ני ��ר�,[סכנה]לע��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�נה חכמי �ימי וגליל יה�דה �י� �היה מ�ני�דר� א� ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

�יניה�. לעבר ה�ל�חי� את מ�נעי� ה��י� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�הי�

.Èני� �ל הי� ה�ק��, �קריבת �ל�י ה�בר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָוא��
�ל�חי לה� ���יע� אפ�ר �הרי אחד, י�� ע��י� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרי�
א�א א�קל�� �ר� על �מצרי� יר��לי� �י� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ��רי,
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�ח�ת א� ימי� �מ�נה ס�ריאמהל� רב וכ� למד�,; הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קר�ב. ה�ק�� �הי�ת �ל�י ה�בר ְִֵֶַַָָָָָ�אי�

.‡È��מק �ל ה�א: �� ז�, �ר� על זה �בר ע�ר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ימי� ע�רה על יתר מהל� יר��לי� �בי� �ינ� ���ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
�אי� מ�ד�; �מנהג� לע�ל�, ימי� �ני ע��י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ�מ�רי�
�בי� ��ינ� למק�� א�א מ�יעי�, ות�רי ��רי �ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ל�חי
��ינ� מק�� וכל �ח�ת. א� ימי� ע�רה מהל� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָיר��לי�

�ח�ת א� ��וה ימי� ע�רה מהל� יר��לי� �אפ�ר�בי� , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה�ק�� א�ת� א� ר�אי�: � אליו מ�יעי� �ל�חי� ְִִִִִֵֶַַָָָ�הי�
�כ��� הרא�ה ��עת י�ראל �� �הי� י�ראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאר�

��פרע� א��א �ג�� ויבנה�ני, וכ��צא�טבריהונבולד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מ��ריא ה�ק�� א�ת� וא� �לבד. אחד י�� ע��י� ,�ה�, ְְְִִִִֶֶַַָָָָ
לאר�, מח�צה א� �ה�, וכ��צא וא�קל�� וד��ק צ�ר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ג��

מצרי� �מנהג�ג�� ע��י� � �ה� וכ��צא �מ�אב וע��� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
אחד י�� א� ��ידיה�: �ניאב�תיה� וא� אחד; י�� , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

ימי� �ני .ימי�, ְִִֵָָ

.·È,מע�רה �ח�ת א� ע�רה יר��לי� �בי� ��ינ� ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמק��
�היא א� מנהג, לה� ואי� לאר� ח�צה א� ס�ריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוה�א
�� ��כנ� מק�� א� י�ראל, אר� �מד�ר ��תח��ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל הע�ל�. רב �מנהג ימי� �ני ע��י� � ע�ה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹי�ראל

מ�ב �ני ט�ב �לי�� �ני ט�ב י�� ואפ�� � ס�פרי� רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
ה�ה ��מ� א�ת� ע��י� �ה�ל ה�נה, .רא� ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,�עיר� ואחד אחד �ל ה�ה ��מ� מח�בי� �אנ� ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
� �ל�ני �י�� ט�ב וי�� �ל�ני, י�� חד� �רא� ְְְְְְִִִֶֶֹֹוא�מרי�
�אי� ס�מכי�, אנ� עליו ולא ק�בעי� אנ� ��נ� �ח���� ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

לאר� �ח�צה חד�י� וק�בעי� �ני� אנ�מע�רי� ואי� ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה �קביעת�. י�ראל אר� �ני ח���� על א�א ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָס�מכי�,
י�דעי� �אנ� �יו� �לבד: ה�בר לג��ת מח�בי�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�אנ�
י�� לידע מח�בי� אנ� ס�מכי�, ה� זה ח���� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ�על
�ני �בקביעת ה�א; י�� איזה י�ראל אר� �ני �� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ��בע�
לא ט�ב, י�� א� חד� רא� ��היה ה�א א�ת� י�ראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹאר�

מח�בי�. �אנ� ח���� ְְְְִִֵֶֶַָמ�ני

ה'תשס"ט תמוז כ"ט שלישי יו�

ו ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�עה‡. וי�דעי� מח�בי� הי� הרא�ה, על �ע��י� ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ�זמ�

ה"מולד"] הח�ה[נפגש]��תק��[של ע� ה�רח �� ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הר�ה מדוייק]�דק��ק �האצטגניני�[בחישוב �דר� ,�] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבי�] לאהחוזי� א� ה�רח יראה א� לידע �די ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹע��י�,
הח����יראה א�ת� �תח�ת זה]. לחשבו� ה�א[הבסיס , ְְִֵֶֶַַָ

�קר�ב ��ח�בי� ק��צ�[בממוצע]הח���� �עת וי�דעי� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
�מהלכ� א�א �ק��ק �לא ק��צ� ��עת �ק��ק; ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ�לא

'מ�לד'. ה�קרא ה�א ��ח�בי�האמצעי, הח���� וע�רי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ח���� וה�א הרא�ה, על ��ק�ע� �י� �ית �� �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�זמ�
ה�: וא�� 'ע��ר'; ה�קרא ה�א � ה��� מח�בי� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�אנ�

��י�·. זמ�, �כל �ע�ת וע�רי� אר�ע וה�ילה, ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָה���
לאל� מח�קת וה�עה, ��ילה. ע�רה ���י� ,���� ְֶֶֶֶ�ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָע�רה
��ני� לפי זה? למני� ה�עה חלק� ול�ה חלקי�; ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָ��מ�ני�

ו�מי� �רביע חצי �� י� ��ת�ת[ושמינית]זה ��לי� , ְְְְִִִִֵֵֶַָ
ה�מ�ת א�� לכל י� חלקי� והר�ה וע��ר, וחמ� .�ת�יע, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

עד[יפגש]מ��תק��‚. זה, ח���� לפי והח�ה ה�רח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
וע�רי� ��עה � האמצעי �מהלכ� �נ�ה �ע� ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ��תק�צ�
��בע ליל�, מ�ח�ת �ל�י� מ��� �ע�ת ע�רה ���י� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹי��
וזה ע�רה; �ל� מ�עת חלקי� ות�עי� �ל�ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמא�ת
לבנה �ל חד�� ה�א וזה �מ�לד, מ�לד �ל ��י� ה�מ� .ה�א ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מחד�י�„. חד� ע�ר �ני� �היה א� � לבנה �ל ְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�נה
י�� וחמ�י� ואר�עה מא�ת �ל� �לל� יהיה � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹא��
וא� חלקי�; ו�בעי� ו��ה מא�ת ��מ�נה �ע�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ��מ�נה

מע יהיה�היה � חד� ע�ר �ל�ה ה�נה ותהיה �רת, ְְִֶ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
וע�רי� ואחת י�� ��מ�ני� �ל�ה מא�ת �ל� ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ�לל�

חלקי� ��מ�ני� ות�עה מא�ת וחמ� הח�ה,�ע�ת ��נת . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
�ע�ת ו�� י�� ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� נמצאהיא . ְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹ

ואחת ימי� ע�רה ה�בנה, �נת על הח�ה �נת ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ��ספת
חלקי� ואר�עה �מאתי� �ע�ת .וע�רי� ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

�בעה,[תחלק]����לי�‰. �בעה ה�בנה חד� ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�ע�ת ע�רה ���י� אחד י�� י�אר � ה�ב�ע ימי ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�
י"ב א' לה� סימ� חלקי�, ות�עי� ��ל�ה מא�ת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ��בע

ה�בנה חד� �ארית היא וז� ימיתשצ"ג; ����לי� וכ� . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
י�אר � היא ���טה �נה א� � �בעה �בעה ה�בנה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ�נת
ו��ה מא�ת ��מ�נה �ע�ת ��מ�נה ימי� אר�עה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ��ה
�ארית היא וז� תתע"ו; ח' ד' לה� סימ� חלקי�, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָו�בעי�

���טה �ארית��נה �היה � היא מע�רת �נה וא� . ְְְִָָָָָ�ְְִִִֵֶֶֶָ
ות�עה מא�ת וחמ� �ע�ת וע�רי� ואחת ימי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמ�ה

תקפ"ט. כ"א ה' לה� סימ� חלקי�, ְֲִִִֶָָָ��מ�ני�

.Â�ות�סי החד�י�, מ� חד� מ�לד יד�ע ע�� ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ���היה
זה �אי ותדע �אחריו, מ�לד יצא � תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו
יהיה. חלקי� �בכ�ה �עה ז� �באי ה�ב�ע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָי��

.Êא� ניס� מ�לד �היה הרי �חמ��יצד? ���ת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ק"ז. ה' א' לה� סימ� חלקי�, ו�בעה �מאה ���� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ�ע�ת
תשצ"ג י"ב א' וה�א לבנה, חד� �ארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹ����סי�
�ת�ע ��ילה �ע�ת חמ� �לי�י �ליל א�ר מ�לד יצא �ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ס�� עד ז� �ר� ועל תת"ק. ה' ג' לה� סימ� חלקי�, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמא�ת

חד�. אחר חד� ֶֶַַָָֹֹהע�ל�,

.Á�ארית� ות�סי� ז�, �נה מ�לד יד�ע ע�� ���היה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכ�
וא� ה���טה, �ארית היא ���טה א� � ה��לד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
�נה מ�לד ל� יצא � המע�רת �ארית היא ְֵֵֶֶַָָ�ְְִִֵֶֶַ�ְמע�רת
וה��לד הע�ל�. ס�� עד �נה, אחר �נה וכ� ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ��אחריה.
רא��נה ��נה �היה מ�לד ה�א �תחיל, ����� ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהרא���
��ילה �ע�ת חמ� �ני �ליל היה וה�א יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ל
�מ��� ר"ד; ה' ב' לה� סימ� חלקי�, ואר�עה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�מאתי�

הח����. �ח�ת ְְִִֶַַהיא

.Ë�סי���� ה��לד, מה� ��דע הא�� הח���נ�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�כל
��מ�ני�, אל� החלקי� מ� ���תק�� �ארית, ע� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ארית
ה�ע�ת; למני� א�ת� ות�סי� אחת �עה ְְְְִִִַַַַַָָָ��לי�
ות�סי� י�� ��לי� וע�רי�, אר�ע ה�ע�ת מ� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ�כ��תק��
�בעה, על י�תר ה�מי� מ� �כ��תק�� ה�מי�; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמני�

- h"qyz'd fenz h"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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מח�בי� אנ� �אי� � ה�אר ות�יח ה�ני� מ� �בעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ��לי�
ה�ב�ע מימי י�� �איזה לידע א�א ה�מי�, מני� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

ה��לד. יהיה חלק ואיזה �עה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ�באיז�

.Èמע�ר�ת �ני� �בע מה� ��הי� �נה, ע�רה ��ע ָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
על סמכנ� ול�ה 'מחז�ר'; נקרא � ���ט�ת ע�רה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ���י�
�נה ע�רה ��י� ימי מני� מק�� �א�ה ��זמ� זה? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמני�
�ל ות�לי� וחלקיה�, ��ע�תיה� מע�ר�ת ו�בע ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ�ְְְֶַ���ט�ת

��מ�נ י��,אל� �ע�ת וע�רי� אר�ע וכל �עה, חלקי� י� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מ�ני �נה ע�רה ��ע ה�ל �מצא � ה�מי� למני� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹות�סי�
י�� ו��י� וחמ�ה מא�ת �ל� מה� �נה ��ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהח�ה,

��וה �ע�ת ��עו�� �כל הח�ה ימי מ�ני� י�אר ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
��מ�ני� מא�ת ואר�ע אחת מ�עה ח�� ז�, �נה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�רה

תפ"ה. א' לה� סימ� חלקי�, ֲֲִִִֶַָָָָוחמ�ה

.‡Èחד�י ��� החד�י� �זה, �ה�א �מחז�ר ְֵָָ�ְְֲֳִִֶֶֶַָָָנמצא
המע�ר�ת ה�ני� וה�בע הח�ה; �ני וה�ני� ָ�ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָה�בנה,
�לי�ית �נה ה� זה, ח���� לפי �מחז�ר מחז�ר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ��כל
��נת ע�רה אחת ��נת ��מינית, ו��ית ה�חז�ר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמ�

ע�רה ��ע ��נת ע�רה �בע ��נת ע�רה .אר�ע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

.·Èנה� ע�רה מ��י� �נה �ל �ארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���ק��
מ�בע �נה �ל ��ארית תתע"ו, ח' ד' �ה�א ְְִִֵֶֶַַָָָה���ט�ת,
ה�ל ות�לי� תקפ"ט, כ"א ה' �ה�א המע�ר�ת, ְְִֶַַָֹ�ְִַָ�ני�
וחמ� �ע�ת ע�רה ו�� ימי� �ני י�אר � �בעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�בעה
תקצ"ה; י"ו ב' לה� סימ� חלקי�, ות�עי� וחמ�ה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמא�ת

ה�חז�ר. �ארית ה�א ְְֲִֵֶַַוזה

.‚È'ב עליו ות�סי� מחז�ר, �ח�ת מ�לד יד�ע ל� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ���היה
וכ� �אחריו; ה�חז�ר �ח�ת מ�לד ל� יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנ�, �כבר הע�ל�. ס�� עד �מחז�ר, מחז�ר �ל ְְֲֲַַַַַָָָָָמ�לד
�מ�לד ר"ד. ה' ב' היה הרא��� ה�חז�ר �ח�ת ְֲִִֶַַַַַָָָ���לד

ה�נה. א�ת� �ל ��רי מ�לד ה�א ְִֵֶַַַָָָָָה�נה,

.„Èל� �מ�לד ��רצה, �נה �ל מ�לד �דע ה�את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ר�
לב�א. �עתידי� מ�ני� א� �עבר�, מ�ני� ��רצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחד�
א�ת� ותע�ה וגמר�, �עבר� יצירה �ני ��ח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
מני� ותדע ע�רה, ��ע ע�רה ��ע �ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחז�רי�
לא �עדי� מ�חז�ר �עבר� ה�ני� �מני� �עבר�, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹה�חז�רי�
�לכל תקצ"ה, י"ו ב' �מחז�ר מחז�ר לכל ות�ח ְְְְֲֲִִַַַַָָנ�ל�;
תתע"ו, ח' ד' נ�ל� ��א ה�חז�ר מ�ני ���טה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ�נה
ות�לי� ה�ל, �תק�� תקפ"ט, כ"א ה' מע�רת �נה ְְְִֵֶֶַַַֹ�ְְָָָ�לכל
��ליכ� וה�מי� ימי�, ה�ע�ת ות�לי� �ע�ת, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקי�
והחלקי�, ה�ע�ת �מ� ה�מי� מ� וה��אר �בעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָ�בעה

מ�לד�. לידע ��רצה �נה מ�לד ְִֵֶֶַַָָָָה�א

.ÂË�חד רא� מ�לד ה�א זה, �ח���� ��צא ה�נה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ�לד
מ�לד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו �כ���סי� ְְִִֵֵֵֶַָָ��רי.
תשצ"ג, י"ב א' מרח�ו� מ�לד על �כ���סי� ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרח�ו�;
עד זה, אחר זה וחד� חד� לכל וכ� �סלו; מ�לד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

הע�ל�. ָָס��

ז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
זה‡. ח���� לפי ��רי חד� רא� לע�ל� ק�בעי� ,אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

���ת �אחד ���תלא �רביעי ולא ��ת, �ערב ולא , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

�אחד ��רי מ�לד ���היה א�א אד"ו; לה� סימ� �ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
��אחריו. ���� החד� רא� ק�בעי� הא��, ימי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמ�ל�ה
רא� ק�בעי� ���ת, �אחד ה��לד �היה הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�יצד?
רא� ק�בעי� �רביעי, ה��לד יהיה וא� ��ני; ��רי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹחד�
רא� ק�בעי� ���י, ה��לד יהיה וא� �חמי�י; ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹחד�

��ביעי. ְִִִֶֹחד�

ה���,·. מחצי למעלה א� ה��� �חצי ה��לד יהיה א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכ�
�היה הרי �יצד? ��אחריו. ���� חד� רא� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹק�בעי�
�ע�ת, �� על יתר א� ���� �ע�ת �� ה�ני ���� ִֵֵֵֵַַַַַָָָָה��לד
חצי קד� ה��לד יהיה וא� ��לי�י. חד� רא� ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹק�בעי�
י�� �א�ת� החד� רא� ק�בעי� � אחד �חלק אפ�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹה���,
אד"ו מימי ה��� א�ת� יהיה ��א וה�א, עצמ�; .ה��לד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

וי�חה‚. חצ�ת, אחר א� ה��� �חצ�ת ה��לד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָ���היה
� אד"ו מימי ��אחריו י�� יהיה א� � ��אחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָל���
קב�ע החד� רא� ויהיה אחריו, ל��אחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
���ת ה��לד ��היה הרי �יצד? ה��לד. מ��� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ��לי�י
��נה החד� רא� ק�בעי� � י"ח ז' סימ� ה���, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ�חצ�ת
ה��לד היה א� וכ� ���ת; ��ני �זה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ���לד�
החד� רא� ק�בעי� חצ�ת, אחר א� �חצ�ת ְְֲֲִִִֶַַַַַֹֹ��לי�י

���ת. ְֲִִַַָ�חמי�י

�ת�ע„. �לי�י �ליל זה �ח���� ��צא ��רי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ�לד
ע�ירית, מ�עה חלקי� ואר�עה �מאתי� ��ילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָ�ע�ת
�נה היתה א� � זה על י�תר א� ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנ�
א�ת� ק�בעי� ואי� החד�, רא� את ��חי� ְְְִִֵֶֶַָֹֹ���טה,

���ת �חמי�י א�א ז�, ��נה .��לי�י ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

.‰���� �ע�ת ��ל� �ני �י�� ��רי מ�לד יצא א� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכ�
רביעית, מ�עה חלקי� ות�עה ��מ�ני� מא�ת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמ�
א�ת� היתה א� � �� על יתר א� תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנ�
ל� ה�מ�כה ה�נה �היתה המע�רת, מ�צאי ְְֶֶֶַַָָָָָָ�ְֵַַָָָה�נה
ז�, ��נה ��ני החד� רא� ק�בעי� אי� � מע�רת ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ�ְְֶָָ�עברה

��לי�י .א�א ְִִִֶָ

.Âלחמי�י ���חה �אמרנ� ה���טה ה�נה מ�לד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
�ח�ת א� ר"ג ט' ג' סימנ� ��צא �ג�� אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָ�ח�ת
מ�צאי מ�לד היה א� וכ� ��לי�י; א�ת� ק�בעי� � ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמ�ה
תקפ"ח ט"ו ב' סימנ� �היה �ג�� חלק, �ח�ת ְִֵֶֶֶֶָָָָָ�ְַהמע�רת
קביעת �ר� נמצא ��ני. א�ת� ק�בעי� � מ�ה �ח�ת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָא�
ותדע �ח�ב ה�א: �� זה, ח���� לפי ��רי חד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹרא�
מ� א� ה��� מ� �ע�ת �בכ�ה יהיה, י�� זה �אי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָה��לד
י�� ה�א ה��לד וי�� ה�עה. מ� חלקי� �בכ�ה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָה�ילה,
�רביעי א� ���ת �אחד היה �� א� א�א לע�ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָה�ביעה
אחר א� ה��� �חצ�ת ה��לד היה א� א� ��ת, �ערב ְֲִֶֶַַַַַַָָָָא�
מ�עה חלקי� ואר�עה �מאתי� היה א� א� ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָחצ�ת,
���טה, �נה והיתה זה על י�תר א� �לי�י מ�יל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָע�ירית
חלקי� ��מ�ני� ��עה מא�ת �חמ� ה��לד �היה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�
�אחר ���טה ה�נה והיתה �ני מ��� רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמ�עה
אי� הא��, �ברי� מאר�עה אחד יארע �א� � ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְַהמע�רת
��אחר א� ��אחריו ���� א�א ה��לד, �י�� ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָק�בעי�

��ארנ�. �דר� ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
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מח�בי� אנ� �אי� � ה�אר ות�יח ה�ני� מ� �בעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ��לי�
ה�ב�ע מימי י�� �איזה לידע א�א ה�מי�, מני� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

ה��לד. יהיה חלק ואיזה �עה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ�באיז�

.Èמע�ר�ת �ני� �בע מה� ��הי� �נה, ע�רה ��ע ָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
על סמכנ� ול�ה 'מחז�ר'; נקרא � ���ט�ת ע�רה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ���י�
�נה ע�רה ��י� ימי מני� מק�� �א�ה ��זמ� זה? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמני�
�ל ות�לי� וחלקיה�, ��ע�תיה� מע�ר�ת ו�בע ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ�ְְְֶַ���ט�ת

��מ�נ י��,אל� �ע�ת וע�רי� אר�ע וכל �עה, חלקי� י� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מ�ני �נה ע�רה ��ע ה�ל �מצא � ה�מי� למני� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹות�סי�
י�� ו��י� וחמ�ה מא�ת �ל� מה� �נה ��ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהח�ה,

��וה �ע�ת ��עו�� �כל הח�ה ימי מ�ני� י�אר ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
��מ�ני� מא�ת ואר�ע אחת מ�עה ח�� ז�, �נה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�רה

תפ"ה. א' לה� סימ� חלקי�, ֲֲִִִֶַָָָָוחמ�ה

.‡Èחד�י ��� החד�י� �זה, �ה�א �מחז�ר ְֵָָ�ְְֲֳִִֶֶֶַָָָנמצא
המע�ר�ת ה�ני� וה�בע הח�ה; �ני וה�ני� ָ�ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָה�בנה,
�לי�ית �נה ה� זה, ח���� לפי �מחז�ר מחז�ר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ��כל
��נת ע�רה אחת ��נת ��מינית, ו��ית ה�חז�ר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמ�

ע�רה ��ע ��נת ע�רה �בע ��נת ע�רה .אר�ע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

.·Èנה� ע�רה מ��י� �נה �ל �ארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���ק��
מ�בע �נה �ל ��ארית תתע"ו, ח' ד' �ה�א ְְִִֵֶֶַַָָָה���ט�ת,
ה�ל ות�לי� תקפ"ט, כ"א ה' �ה�א המע�ר�ת, ְְִֶַַָֹ�ְִַָ�ני�
וחמ� �ע�ת ע�רה ו�� ימי� �ני י�אר � �בעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�בעה
תקצ"ה; י"ו ב' לה� סימ� חלקי�, ות�עי� וחמ�ה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמא�ת

ה�חז�ר. �ארית ה�א ְְֲִֵֶַַוזה

.‚È'ב עליו ות�סי� מחז�ר, �ח�ת מ�לד יד�ע ל� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ���היה
וכ� �אחריו; ה�חז�ר �ח�ת מ�לד ל� יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנ�, �כבר הע�ל�. ס�� עד �מחז�ר, מחז�ר �ל ְְֲֲַַַַַָָָָָמ�לד
�מ�לד ר"ד. ה' ב' היה הרא��� ה�חז�ר �ח�ת ְֲִִֶַַַַַָָָ���לד

ה�נה. א�ת� �ל ��רי מ�לד ה�א ְִֵֶַַַָָָָָה�נה,

.„Èל� �מ�לד ��רצה, �נה �ל מ�לד �דע ה�את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ר�
לב�א. �עתידי� מ�ני� א� �עבר�, מ�ני� ��רצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחד�
א�ת� ותע�ה וגמר�, �עבר� יצירה �ני ��ח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
מני� ותדע ע�רה, ��ע ע�רה ��ע �ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחז�רי�
לא �עדי� מ�חז�ר �עבר� ה�ני� �מני� �עבר�, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹה�חז�רי�
�לכל תקצ"ה, י"ו ב' �מחז�ר מחז�ר לכל ות�ח ְְְְֲֲִִַַַַָָנ�ל�;
תתע"ו, ח' ד' נ�ל� ��א ה�חז�ר מ�ני ���טה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ�נה
ות�לי� ה�ל, �תק�� תקפ"ט, כ"א ה' מע�רת �נה ְְְִֵֶֶַַַֹ�ְְָָָ�לכל
��ליכ� וה�מי� ימי�, ה�ע�ת ות�לי� �ע�ת, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקי�
והחלקי�, ה�ע�ת �מ� ה�מי� מ� וה��אר �בעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָ�בעה

מ�לד�. לידע ��רצה �נה מ�לד ְִֵֶֶַַָָָָה�א

.ÂË�חד רא� מ�לד ה�א זה, �ח���� ��צא ה�נה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ�לד
מ�לד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו �כ���סי� ְְִִֵֵֵֶַָָ��רי.
תשצ"ג, י"ב א' מרח�ו� מ�לד על �כ���סי� ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרח�ו�;
עד זה, אחר זה וחד� חד� לכל וכ� �סלו; מ�לד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

הע�ל�. ָָס��

ז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
זה‡. ח���� לפי ��רי חד� רא� לע�ל� ק�בעי� ,אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

���ת �אחד ���תלא �רביעי ולא ��ת, �ערב ולא , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

�אחד ��רי מ�לד ���היה א�א אד"ו; לה� סימ� �ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
��אחריו. ���� החד� רא� ק�בעי� הא��, ימי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמ�ל�ה
רא� ק�בעי� ���ת, �אחד ה��לד �היה הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�יצד?
רא� ק�בעי� �רביעי, ה��לד יהיה וא� ��ני; ��רי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹחד�
רא� ק�בעי� ���י, ה��לד יהיה וא� �חמי�י; ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹחד�

��ביעי. ְִִִֶֹחד�

ה���,·. מחצי למעלה א� ה��� �חצי ה��לד יהיה א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכ�
�היה הרי �יצד? ��אחריו. ���� חד� רא� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹק�בעי�
�ע�ת, �� על יתר א� ���� �ע�ת �� ה�ני ���� ִֵֵֵֵַַַַַָָָָה��לד
חצי קד� ה��לד יהיה וא� ��לי�י. חד� רא� ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹק�בעי�
י�� �א�ת� החד� רא� ק�בעי� � אחד �חלק אפ�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹה���,
אד"ו מימי ה��� א�ת� יהיה ��א וה�א, עצמ�; .ה��לד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

וי�חה‚. חצ�ת, אחר א� ה��� �חצ�ת ה��לד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָ���היה
� אד"ו מימי ��אחריו י�� יהיה א� � ��אחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָל���
קב�ע החד� רא� ויהיה אחריו, ל��אחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
���ת ה��לד ��היה הרי �יצד? ה��לד. מ��� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ��לי�י
��נה החד� רא� ק�בעי� � י"ח ז' סימ� ה���, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ�חצ�ת
ה��לד היה א� וכ� ���ת; ��ני �זה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ���לד�
החד� רא� ק�בעי� חצ�ת, אחר א� �חצ�ת ְְֲֲִִִֶַַַַַֹֹ��לי�י

���ת. ְֲִִַַָ�חמי�י

�ת�ע„. �לי�י �ליל זה �ח���� ��צא ��רי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ�לד
ע�ירית, מ�עה חלקי� ואר�עה �מאתי� ��ילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָ�ע�ת
�נה היתה א� � זה על י�תר א� ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנ�
א�ת� ק�בעי� ואי� החד�, רא� את ��חי� ְְְִִֵֶֶַָֹֹ���טה,

���ת �חמי�י א�א ז�, ��נה .��לי�י ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

.‰���� �ע�ת ��ל� �ני �י�� ��רי מ�לד יצא א� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכ�
רביעית, מ�עה חלקי� ות�עה ��מ�ני� מא�ת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמ�
א�ת� היתה א� � �� על יתר א� תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנ�
ל� ה�מ�כה ה�נה �היתה המע�רת, מ�צאי ְְֶֶֶַַָָָָָָ�ְֵַַָָָה�נה
ז�, ��נה ��ני החד� רא� ק�בעי� אי� � מע�רת ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ�ְְֶָָ�עברה

��לי�י .א�א ְִִִֶָ

.Âלחמי�י ���חה �אמרנ� ה���טה ה�נה מ�לד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
�ח�ת א� ר"ג ט' ג' סימנ� ��צא �ג�� אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָ�ח�ת
מ�צאי מ�לד היה א� וכ� ��לי�י; א�ת� ק�בעי� � ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמ�ה
תקפ"ח ט"ו ב' סימנ� �היה �ג�� חלק, �ח�ת ְִֵֶֶֶֶָָָָָ�ְַהמע�רת
קביעת �ר� נמצא ��ני. א�ת� ק�בעי� � מ�ה �ח�ת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָא�
ותדע �ח�ב ה�א: �� זה, ח���� לפי ��רי חד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹרא�
מ� א� ה��� מ� �ע�ת �בכ�ה יהיה, י�� זה �אי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָה��לד
י�� ה�א ה��לד וי�� ה�עה. מ� חלקי� �בכ�ה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָה�ילה,
�רביעי א� ���ת �אחד היה �� א� א�א לע�ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָה�ביעה
אחר א� ה��� �חצ�ת ה��לד היה א� א� ��ת, �ערב ְֲִֶֶַַַַַַָָָָא�
מ�עה חלקי� ואר�עה �מאתי� היה א� א� ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָחצ�ת,
���טה, �נה והיתה זה על י�תר א� �לי�י מ�יל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָע�ירית
חלקי� ��מ�ני� ��עה מא�ת �חמ� ה��לד �היה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�
�אחר ���טה ה�נה והיתה �ני מ��� רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמ�עה
אי� הא��, �ברי� מאר�עה אחד יארע �א� � ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְַהמע�רת
��אחר א� ��אחריו ���� א�א ה��לד, �י�� ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָק�בעי�

��ארנ�. �דר� ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
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.Êלפי אד"ו? �ימי זה �ח���� ק�בעי� אי� מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ�מ�ני
�ה��כ� וה�מ� ה�רח לק��� ה�א ה�ה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�הח����
ע�� לפיכ� �ה�דענ�; �מ� האמ�י, �מק�מ� לא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹהאמצעי,

האמ�י ק��� �י�� לפ�ע �די �ח�ה, וי�� קביעה �יצד?י�� . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ
� ��חי�, �רביעי ק�בעי�, ���י��לי�י ק�בעי�, חמי�י ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִַ

ק�בעי�. ��ני ��חי�, ���ת �אחד ק�בעי�, ���ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ��חי�,

.Áהע�ר זה ה�א הא��, �ח��ת האר�ע �אר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוע�ר
ל�בר, �ראיה אמצעי; �מהל� ה�ה �הח���� ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�אמרנ�,
�פעמי� לחמי�י, וי�חה �לי�י �ליל יהיה ה��לד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�הרי
ולא א�א ע�ד, ולא חמי�י. �ליל ירח יהיה לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹר��ת
ק��� וה�רח ה�מ� נתק�צ� ��א מ�לל ��י, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�ליל

�חמי�י. א�א ֲֲִִִִֶַָאמ�י

ח ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�מחצה‡. י�� וע�רי� ��עה � לבנה �ל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחד��

��ארנ�וחלקי� �מ� החד�, �רא� ל�מר אפ�ר ואי . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
�עבר מחד� ה��� מקצת ��היה עד ה���, �מקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה

ימי�" חד� "עד ��אמר: מה�א, ה�מ�עה�מקצת� מ�י � ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�ע�ת מח�ב א�ה ואי לחד�, מח�ב א�ה ��מי� .למד�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

��עה·. חסר חד� מה� ה�בנה, חד�י ע��י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ�
זה על יתר לבנה �ל �חד�� �י על וא� �לבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוע�רי�
�חד�� �י על וא� י��, מ�ל�י� מלא וחד� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��ע�ת,
�חד� לח�ב ��א �די � ��ע�ת מ�ה �ח�ת לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ל

�למי�. ימי� א�א ְִִֵֶָָָ�ע�ת,

י��‚. וע�רי� ��עה לבנה �ל חד�� היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָא��
חסר, וחד� מלא חד� ה�ני� �ל הי� �לבד, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�מחצה
י��, וחמ�י� אר�עה מא�ת �ל� ה�בנה �נת ימי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹוהי�
החלקי� מ�ני אבל מלאי�; ו��ה חסרי� חד�י� ְְְֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ��ה
מה� יתק�� ה���, חצי על י�תר וחד� חד� �כל ���ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חסרי� חד�י� ה�ני� מקצת ��הי� עד וימי�, ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ת
י�תר מלאי� חד�י� ה�ני� �במקצת ה�לאי�, על ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָי�תר

החסרי� .על ֲִֵַַ

�ח����„. חד� רא� א�ת� ע��י� לע�ל� �ל�י�, ְְְְִִֶֶָֹֹֹי��
רא� �ל�י� י�� יהיה חסר, �עבר החד� היה א� ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
י�� יהיה מלא, �עבר החד� היה וא� ה�א. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחד�

חד� רא� ויהיה�ל�י� חד�, רא� �מקצת� ה�איל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
��ל�י� אחד י�� ויהיה �עבר; ה�לא החד� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��ל��

ה�ני� ה�א �מ��� ה�א, החד� ה�ביעה.רא� י�� וה�א , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
י�� אחד חד� זה, �ח���� חד�י� רא�י ע��י� ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�לפיכ�

ימי�. �ני אחד וחד� �לבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד

.‰�� זה, ח���� לפי והחסרי� ה�לאי� החד�י� ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר
חסר; לע�ל� טבת, וחד� מלא; לע�ל� ��רי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹה�א:
ה�דר. על חסר ואחד מלא אחד חד� ואיל�, ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�מ�בת

חסר אדר מלא, �בט חסר, טבת א�ר�יצד? מלא, ניס� , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
חסר אל�ל מלא, אב חסר, ���ז מלא, סיו� �ב�נהחסר, . ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
חסר �ני ואדר מלא, רא��� אדר .המע�רת, ְַ�ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.Â�עמי� � וכסלו מרח�ו� �ה� החד�י�, �ני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנ�אר�
�פעמי�יהי� חסרי�, �ניה� יהי� �פעמי� מלאי�, �ניה� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

�ני �� ��הי� ו�נה �ל�. וכסלו חסר מרח�ו� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
ו�נה '�למי�'; חד�יה ��קרא� היא מלאי�, א�� ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחד�י�
חד�יה נקרא� חסרי�, א�� חד�י� �ני �� ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָ��הי�
מלא, וכסלו חסר מרח�ו� �� ��היה ו�נה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרי�';

'�סדר�' חד�יה .נקרא� ְְְְֳִִֶָָָ

.Ê�א חסרי�, א� מלאי�, חד�יה א� ה�נה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ר�
��ק�ע י�� �ח�ה �דע ה�א: �� � זה ח���� לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�סדר�
��ארנ� �מ� חד�יה, ס��ר לידע ��רצה ה�נה רא� ��ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
��אחריה, ה�נה רא� �� ���בע י�� ותדע �ביעי; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�פרק
ז� �ל ה�ביעה מ��� ח�� ��יניה� ה�מי� מני� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�תח�ב
ה�נה חד�י יהי� ימי�, �ני �יניה� �מצא א� ז�. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָו�ל
�סדר�; יהי� ימי�, �ל�ה �יניה� �מצא וא� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹחסרי�;

�למי�. יהי� ימי�, אר�עה �יניה� �מצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָוא�

.Áלידע ��רצה ה�נה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��ה
�מצא א� � מע�רת היתה א� אבל ���טה. חד�יה ְִִֶֶָ�ְְְֲֳִִֶָָָָָָס��ר
אר�עה ��אחריה �נה קביעת י�� �בי� קביעת� י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�י�
�מצא וא� חסרי�; המע�רת �נה א�ת� חד�י יהי� ְְֲִִִֵֶֶָ�ְְְִִֵַָָָָָימי�,
��ה, �יניה� �מצא וא� �סדר�; יהי� חמ�ה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�יניה�

�למי�. ְְִִֵיהי�

.Ëוהיה ז�, �נה חד�י ס��ר לידע �רצינ� הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�יצד?
ה�נה ורא� ���טה, והיא �חמי�י ה�נה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹרא�
ידענ� ימי�, �ל�ה �יניה� נמצא ���ת; ��ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אחריה
ה�נה רא� היה וא�� �סדר�. חד�יה ז� ְְְֳִִֶֶַָָָָָָָָָֹ��נה

ז� �נה חד�י הי� ��לי�י, היה��אחריה וא�� �למי�; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
��לי�י ��אחריה �ב�נה ���ת, ז� ��נה ה�נה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרא�
�ח�ב ז� �ר� ועל חסרי�. ז� �נה חד�י הי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ���ת,

��ארנ�. �מ� המע�רת, ְְֵֶֶֶַ�ְַַָָל�נה

.Èטעה� ��א �די עליה� ��סמ� סימני� �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹי�
זה ע�רי על �נ�יי� וה� ה�נה, חד�י ס��ר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ח����
�ל ה�: וא�� �ר��; ��ארנ� וה�ח��ת וה�ביע�ת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהח����
לע�ל� �היה ��לי�י, �� ה�נה רא� ��היה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ�נה
וא� מע�רת; �י� ���טה, �י� זה, ח���� לפי ְִֶֶ�ְְְְְְִִֵֵֶֶָָ�סדר�
�סדר� �היה לא ��ני, א� ���ת ה�נה רא� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ה�נה רא� יהיה וא� �מע�רת; �י� �פ��טה, �י� ְְִִֶֶֶַָָֹ�ְְְִִֵֵָָלע�ל�,
חד�יה ��הי� אפ�ר אי היא, ���טה א� � ְְְֲֳִִִִִִֶֶֶַָָָָ�חמי�י
��הי� אפ�ר אי היא, מע�רת וא� זה, ח���� לפי ְְִִִֶֶֶֶָ�ְְְְֲִִִֵֶֶחסרי�

זה. ח���� לפי �סדר� ְְְְֳִִֶֶֶָָָחד�יה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב א' רביעי יו�

ט ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�היא‡. א�מר, �ה�א י�ראל מחכמי י� � הח�ה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�נת

�� �ה�א י��, �רביע י�� ו��י� חמ�ה מא�ת ְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ�ל�
ה���.�ע�ת מרביע �ח�ת �היא א�מר, �ה�א מה� וי� ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

זה. �דבר מחלקת �יניה� י� �פרס, יו� חכמי ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכ�

י��·. ו��י� וחמ�ה מא�ת �ל� �היא א�מר �ה�א ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי
�עה �נה, ע�רה ��ע �ל מחז�ר מ�ל י�אר י��, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�רביע

��אחת וחמ�ה מא�ת �אמרנ�ואר�ע �מ� חלקי�, .מ�ני� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
�ע�ת ו�בע י�� ות�עי� אחד לתק�פה, �ק�פה �י� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָויהיה

- h"qyz'd a`Îmgpn '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�עה �עהוחצי ואיז� י�� �איזה אחת �ק�פה �מ��דע ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
�מ� �אחריה, ה�נ�ה ל�ק�פה מ��ה למנ�ת �תחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,

הע�ל�. ס�� עד ל�לי�ית, ְְִִִַַַָָָה�נ�ה

ה�מ�ניס�,�ק�פת‚. �� ���נס והחלק ה�עה היא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
טלה מ�ל �תח�תלתח�ת ה�מ� הי�ת ���ז, �תק�פת ; ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

מ�ל �רא� ה�מ� הי�ת ��רי, �תק�פת סרט�; ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹמ�ל
�די. מ�ל �רא� ה�מ� הי�ת טבת, �תק�פת ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹֹמאזני�;
ח���� לפי יצירה �ל הרא��נה ��נה היתה ניס� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�תק�פת
מא�ת ו�� �ע�ת ות�ע ימי� ��בעה ניס� מ�לד קד� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה,

תרמ"ב. ט' ז' סימנ� � חלקי� ואר�עי� ְְְֲִִִִַַָָָָ��ני�

��ה„. �ח�ה �דע ה�א: �� ה�ק�פה, ח���� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�
וקח ��רצה, מחז�ר עד היצירה מ�נת �למי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָמחז�רי�
��מ�ני� וחמ�ה מא�ת ואר�ע אחת �עה מה� מחז�ר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלכל
ימי�, ה�ע�ת וכל �ע�ת, החלקי� �ל וק�� ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָחלקי�;
��ני� מא�ת ו�� �ע�ת ות�ע ימי� �בעה ה�ל מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹותגרע
�ל ניס� מ�לד על א�ת� ��סי� וה�אר חלקי�; ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָואר�עי�

יצא ה�חז�ר, מ� רא��נה �בכ�ה�נה �עה �איז� ל� ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הרא��נה ה�נה א�ת� �ל ניס� �ק�פת �היה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חד�
י�� ות�עי� אחד למנ�ת �תחיל �מ��ה מחז�ר. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָ�א�ת�
�רצה וא� �תק�פה. �ק�פה לכל �מחצה, �ע�ת ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָו�בע
��חז�ר וכ� �� �נת �היא ז� �נה �ל ניס� �ק�פת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלידע
ואר�ע �עה ה�למי� ה�חז�רי� לכל קח ,�� ע�מד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�א�ה
ה�ני� �לכל מחז�ר; לכל חלקי� ��מ�ני� וחמ�ה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָמא�ת
וע�רי� ואחת ימי� ע�רה ה�חז�ר, מ� ��למ� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָה�מ�ר�ת
ה�ל, וק�� �נה; לכל חלקי� ואר�עה �מאתי� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹ�ע�ת
�ני� מא�ת ו�� �ע�ת ות�ע ימי� �בעה מ��� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָותגרע
��עה לבנה חד�י ��ליכ� וה�אר חלקי�, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָואר�עי�
�ל� מא�ת ��בע �ע�ת ע�רה ���י� י�� ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹוע�רי�
א�ת� ��סי� לבנה, מחד� �ח�ת וה��אר חלקי�. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹות�עי�
�ל ניס� �ק�פת זמ� ותדע ה�נה, א�ת� �ל ניס� מ�לד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
�ק�פת �עה. �בכ�ה היא �חד� י�� �כ�ה ה�נה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹא�ת�
ה�ילה, �תח�ת א� א�א לע�ל� אינ� זה, ח���� לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניס�
�תק�פת ה���; �חצי א� ה���, �תח�ת א� ה�ילה, �חצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָא�
א� �מחצה, �ע�ת ��בע א� א�א אינ� לע�ל� ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָ���ז,
��רי, �תק�פת ��ילה; �י� ,���� �י� �מחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ��עה
�י� �ע�ת, ��ל� א� �ע�ת, �ת�ע א� א�א אינ� ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלע�ל�
א� א�א אינ� לע�ל� טבת, �תק�פת ��ילה; �י� ,����ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
,���� �י� �מחצה, �ע�ת �אר�ע א� �מחצה, �ע�ת ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ע�ר
ה�ב�ע מימי י�� �איזה לידע �רצה א� ��ילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�י�
�עבר� �מ�ר�ת �ני� קח � ה�ק�פה �היה �עה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�באיז�
�מ�נה ה�ל וה�ל� ��רצה, �נה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�נת
וע�רי�, מ�מ�נה �ח�ת וה��אר וע�רי�; �מ�נה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָוע�רי�
ה�ל, וק�� �ע�ת, ו�� אחד י�� ו�נה �נה לכל ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹקח
וה��אר �בעה; �בעה ה�ל וה�ל� �ל�ה, עליו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹוה�ס�
אחד ליל מ�ח�ת למנ�ת� �תחיל ה�ע�ת, �מ� ה�מי� ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמ�

�� הח����, י�יע ולא�ר ול�ה���ת. ניס�. �ק�פת �היה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
היצירה �נת �ל רא��נה ��ק�פה לפי �ל�ה? ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמ�סיפי�

רביעי. ליל �תח�ת ְְְִִִִֵַָָהיתה

�ל�י�‰. �נת �ל ניס� �ק�פת לידע �רצינ� הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�יצד?
ה�ל ����לי� � ליצירה אלפי� ואר�עת מא�ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�ת�ע
��ח אחת; �נה ��אר וע�רי�, �מ�נה וע�רי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�מ�נה
נמצאת �ל�ה, עליו ות�סי� �ע�ת, ו�� אחד י�� ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹל�
�כ���סי� ��ילה. �ע�ת �� חמי�י �ליל ניס�, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�ק�פת
��עה ���ז �ק�פת �היה �מחצה, �ע�ת �בע ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
�ע�ת �בע עליה �כ���סי� חמי�י; מ��� ְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ�מחצה
חמי�י; מ��� �ע�ת �ת�ע ��רי �ק�פת �היה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�מחצה,
טבת �ק�פת �היה �מחצה, �ע�ת �בע עליה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�כ���סי�
�בע עליה �כ���סי� ��י; מ�יל �מחצה �ע�ת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�ע
��י. י�� �תח�ת ה�אה ניס� �ק�פת �היה �מחצה, ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ע�ת

�ק�פה. אחר �ק�פה הע�ל�, ס�� עד ז�, �ר� ְְְֶֶַַַַָָָָועל

.Â�ניס �ק�פת �היה �חד� י�� �כ�ה לידע �רצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹא�
�היה, ה�ב�ע מימי י�� �איזה �ח�ה �דע � ז� �נה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
�מ�ר�ת �ני� וכ�ה ז�, �נה �ל ניס� י�בע י�� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�באיזה
על ות�סי� ע�ר, אחד �נה לכל ות�ח ה�חז�ר; מ� ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעבר�
ה�ל וה�ל� א��, �זמ�י� ימי� �בעה ה�מי� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכ��
למנ�ת� �תחיל מ�ל�י�, �ח�ת וה��אר �ל�י�; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹ�ל�י�
וא� מ�טב; ה�ק�פה, לי�� י�יע א� ניס�. חד� ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמרא�
ה�ני�, על ימי� �ל�ה א� ימי� �ני א� י�� ה�ס� ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מע�רת, ה�נה �היה וא� ה�ק�פה. לי�� ���יע ֶֶ�ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָעד
���יע ול��� �ני; אדר חד� מרא� למנ�ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�תחיל

ה�ק�פה. �היה החד� מ� ה��� �א�ת� ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהח����,

.Ê� הרי �ק�פת�יצד? �היה �חד� �כ�ה לידע רצינ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
��יעית �נה �היא מא�ת, �ת�ע �ל�י� �נת �ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניס�
�� נק�ע ניס� חד� רא� מצאנ� � ו��י� מאתי� ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמ�חז�ר
ז� �נה �היתה �לפי �חמי�י, ניס� �תק�פת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָ�חמי�י,
����ח �מ�נה; ה�מ�ר�ת ה�ני� יהי� ל�חז�ר, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ��יעית
�מ�נה ה�מי� �ל יהי� י��, ע�ר אחד מה� �נה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ות�עי�; חמ�ה ה�ל הרי �בעה, ��סי� ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹ��מ�ני�;
ימי�; חמ�ה נ�אר� �ל�י�, �ל�י� ה�ל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹ��לי�
�היה ניס� חד� מרא� ימי� חמ�ה למנ�ת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ���תחיל
�אי� ידענ� �כבר �ני. לי�� הח���� י�יע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�חמי�י,
י�� ��סי� לפיכ� �חמי�י; א�א ���ת, ��ני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה�ק�פה
� ה�ק�פה י�� �ה�א לחמי�י ���יע עד י��, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניס�. מחד� �מיני �י�� ז�, ��נה ניס� �ק�פת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

ו�נה. �נה �כל �ע�ה ה�את ה�ר� ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל

.Á��לי ���יע עד י�� אחר י�� '��סי� �אמרנ� ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה
אחד י�� א�א לה�סי� צרי� �היה לא לע�ל� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹה�ק�פה',
צרי� ��היה ה�א, �ד�ל �פלא �ל�ה; א� �ני� ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹא�
על יתר לה�סי� צרי� �א�ה מצאת וא� אר�עה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלה�סי�

�דק��ק. ותח�ב ותחזר �ח����, ��עית �דע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

י ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מרביע‡. �ח�ת �היא א�מר �ה�א למי הח�ה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�נת

ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� �היא א�מר י�ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקי� ות�עי� �בעה מא�ת �ת�ע �ע�ת וחמ� ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָי��
ו�בעי� מ��ה אחד והרגע, רגע; ואר�עי� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��מ�נה
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�עה �עהוחצי ואיז� י�� �איזה אחת �ק�פה �מ��דע ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
�מ� �אחריה, ה�נ�ה ל�ק�פה מ��ה למנ�ת �תחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,

הע�ל�. ס�� עד ל�לי�ית, ְְִִִַַַָָָה�נ�ה

ה�מ�ניס�,�ק�פת‚. �� ���נס והחלק ה�עה היא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
טלה מ�ל �תח�תלתח�ת ה�מ� הי�ת ���ז, �תק�פת ; ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

מ�ל �רא� ה�מ� הי�ת ��רי, �תק�פת סרט�; ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹמ�ל
�די. מ�ל �רא� ה�מ� הי�ת טבת, �תק�פת ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹֹמאזני�;
ח���� לפי יצירה �ל הרא��נה ��נה היתה ניס� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�תק�פת
מא�ת ו�� �ע�ת ות�ע ימי� ��בעה ניס� מ�לד קד� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה,

תרמ"ב. ט' ז' סימנ� � חלקי� ואר�עי� ְְְֲִִִִַַָָָָ��ני�

��ה„. �ח�ה �דע ה�א: �� ה�ק�פה, ח���� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�
וקח ��רצה, מחז�ר עד היצירה מ�נת �למי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָמחז�רי�
��מ�ני� וחמ�ה מא�ת ואר�ע אחת �עה מה� מחז�ר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלכל
ימי�, ה�ע�ת וכל �ע�ת, החלקי� �ל וק�� ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָחלקי�;
��ני� מא�ת ו�� �ע�ת ות�ע ימי� �בעה ה�ל מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹותגרע
�ל ניס� מ�לד על א�ת� ��סי� וה�אר חלקי�; ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָואר�עי�

יצא ה�חז�ר, מ� רא��נה �בכ�ה�נה �עה �איז� ל� ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הרא��נה ה�נה א�ת� �ל ניס� �ק�פת �היה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חד�
י�� ות�עי� אחד למנ�ת �תחיל �מ��ה מחז�ר. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָ�א�ת�
�רצה וא� �תק�פה. �ק�פה לכל �מחצה, �ע�ת ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָו�בע
��חז�ר וכ� �� �נת �היא ז� �נה �ל ניס� �ק�פת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלידע
ואר�ע �עה ה�למי� ה�חז�רי� לכל קח ,�� ע�מד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�א�ה
ה�ני� �לכל מחז�ר; לכל חלקי� ��מ�ני� וחמ�ה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָמא�ת
וע�רי� ואחת ימי� ע�רה ה�חז�ר, מ� ��למ� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָה�מ�ר�ת
ה�ל, וק�� �נה; לכל חלקי� ואר�עה �מאתי� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹ�ע�ת
�ני� מא�ת ו�� �ע�ת ות�ע ימי� �בעה מ��� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָותגרע
��עה לבנה חד�י ��ליכ� וה�אר חלקי�, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָואר�עי�
�ל� מא�ת ��בע �ע�ת ע�רה ���י� י�� ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹוע�רי�
א�ת� ��סי� לבנה, מחד� �ח�ת וה��אר חלקי�. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹות�עי�
�ל ניס� �ק�פת זמ� ותדע ה�נה, א�ת� �ל ניס� מ�לד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
�ק�פת �עה. �בכ�ה היא �חד� י�� �כ�ה ה�נה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹא�ת�
ה�ילה, �תח�ת א� א�א לע�ל� אינ� זה, ח���� לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניס�
�תק�פת ה���; �חצי א� ה���, �תח�ת א� ה�ילה, �חצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָא�
א� �מחצה, �ע�ת ��בע א� א�א אינ� לע�ל� ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָ���ז,
��רי, �תק�פת ��ילה; �י� ,���� �י� �מחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ��עה
�י� �ע�ת, ��ל� א� �ע�ת, �ת�ע א� א�א אינ� ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלע�ל�
א� א�א אינ� לע�ל� טבת, �תק�פת ��ילה; �י� ,����ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
,���� �י� �מחצה, �ע�ת �אר�ע א� �מחצה, �ע�ת ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ע�ר
ה�ב�ע מימי י�� �איזה לידע �רצה א� ��ילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�י�
�עבר� �מ�ר�ת �ני� קח � ה�ק�פה �היה �עה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�באיז�
�מ�נה ה�ל וה�ל� ��רצה, �נה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�נת
וע�רי�, מ�מ�נה �ח�ת וה��אר וע�רי�; �מ�נה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָוע�רי�
ה�ל, וק�� �ע�ת, ו�� אחד י�� ו�נה �נה לכל ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹקח
וה��אר �בעה; �בעה ה�ל וה�ל� �ל�ה, עליו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹוה�ס�
אחד ליל מ�ח�ת למנ�ת� �תחיל ה�ע�ת, �מ� ה�מי� ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמ�

�� הח����, י�יע ולא�ר ול�ה���ת. ניס�. �ק�פת �היה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
היצירה �נת �ל רא��נה ��ק�פה לפי �ל�ה? ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמ�סיפי�

רביעי. ליל �תח�ת ְְְִִִִֵַָָהיתה

�ל�י�‰. �נת �ל ניס� �ק�פת לידע �רצינ� הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�יצד?
ה�ל ����לי� � ליצירה אלפי� ואר�עת מא�ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�ת�ע
��ח אחת; �נה ��אר וע�רי�, �מ�נה וע�רי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�מ�נה
נמצאת �ל�ה, עליו ות�סי� �ע�ת, ו�� אחד י�� ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹל�
�כ���סי� ��ילה. �ע�ת �� חמי�י �ליל ניס�, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�ק�פת
��עה ���ז �ק�פת �היה �מחצה, �ע�ת �בע ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
�ע�ת �בע עליה �כ���סי� חמי�י; מ��� ְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ�מחצה
חמי�י; מ��� �ע�ת �ת�ע ��רי �ק�פת �היה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�מחצה,
טבת �ק�פת �היה �מחצה, �ע�ת �בע עליה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�כ���סי�
�בע עליה �כ���סי� ��י; מ�יל �מחצה �ע�ת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�ע
��י. י�� �תח�ת ה�אה ניס� �ק�פת �היה �מחצה, ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ע�ת

�ק�פה. אחר �ק�פה הע�ל�, ס�� עד ז�, �ר� ְְְֶֶַַַַָָָָועל

.Â�ניס �ק�פת �היה �חד� י�� �כ�ה לידע �רצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹא�
�היה, ה�ב�ע מימי י�� �איזה �ח�ה �דע � ז� �נה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
�מ�ר�ת �ני� וכ�ה ז�, �נה �ל ניס� י�בע י�� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�באיזה
על ות�סי� ע�ר, אחד �נה לכל ות�ח ה�חז�ר; מ� ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעבר�
ה�ל וה�ל� א��, �זמ�י� ימי� �בעה ה�מי� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכ��
למנ�ת� �תחיל מ�ל�י�, �ח�ת וה��אר �ל�י�; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹ�ל�י�
וא� מ�טב; ה�ק�פה, לי�� י�יע א� ניס�. חד� ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמרא�
ה�ני�, על ימי� �ל�ה א� ימי� �ני א� י�� ה�ס� ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מע�רת, ה�נה �היה וא� ה�ק�פה. לי�� ���יע ֶֶ�ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָעד
���יע ול��� �ני; אדר חד� מרא� למנ�ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�תחיל

ה�ק�פה. �היה החד� מ� ה��� �א�ת� ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהח����,

.Ê� הרי �ק�פת�יצד? �היה �חד� �כ�ה לידע רצינ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
��יעית �נה �היא מא�ת, �ת�ע �ל�י� �נת �ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניס�
�� נק�ע ניס� חד� רא� מצאנ� � ו��י� מאתי� ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמ�חז�ר
ז� �נה �היתה �לפי �חמי�י, ניס� �תק�פת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָ�חמי�י,
����ח �מ�נה; ה�מ�ר�ת ה�ני� יהי� ל�חז�ר, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ��יעית
�מ�נה ה�מי� �ל יהי� י��, ע�ר אחד מה� �נה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ות�עי�; חמ�ה ה�ל הרי �בעה, ��סי� ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹ��מ�ני�;
ימי�; חמ�ה נ�אר� �ל�י�, �ל�י� ה�ל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹ��לי�
�היה ניס� חד� מרא� ימי� חמ�ה למנ�ת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ���תחיל
�אי� ידענ� �כבר �ני. לי�� הח���� י�יע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�חמי�י,
י�� ��סי� לפיכ� �חמי�י; א�א ���ת, ��ני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה�ק�פה
� ה�ק�פה י�� �ה�א לחמי�י ���יע עד י��, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניס�. מחד� �מיני �י�� ז�, ��נה ניס� �ק�פת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

ו�נה. �נה �כל �ע�ה ה�את ה�ר� ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל

.Á��לי ���יע עד י�� אחר י�� '��סי� �אמרנ� ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה
אחד י�� א�א לה�סי� צרי� �היה לא לע�ל� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹה�ק�פה',
צרי� ��היה ה�א, �ד�ל �פלא �ל�ה; א� �ני� ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹא�
על יתר לה�סי� צרי� �א�ה מצאת וא� אר�עה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלה�סי�

�דק��ק. ותח�ב ותחזר �ח����, ��עית �דע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

י ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מרביע‡. �ח�ת �היא א�מר �ה�א למי הח�ה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�נת

ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� �היא א�מר י�ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקי� ות�עי� �בעה מא�ת �ת�ע �ע�ת וחמ� ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָי��
ו�בעי� מ��ה אחד והרגע, רגע; ואר�עי� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��מ�נה
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�נת על הח�ה �נת ��ספת �היה זה, ח���� �לפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ�חלק.
�מ �עה וע�רי� ואחת ימי� ע�רה ואחדה�בנה אה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

רגע ואר�עי� ��מ�נה חלק כ"אוע�רי� י' לה� סימ� � ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ע�רה ��ע �ל ��חז�ר ��ספת �מצא ולא מ"ח. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹקכ"א
�ני ע� הח�ה �ני י�למ� מה� מחז�ר �כל א�א ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לל,

והמע�ר�ת. ה���ט�ת ָ�ְְְְַַַָָה�בנה

ות�עי�·. אחד זה, ח���� לפי �תק�פה �ק�פה �ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ�י�
ואחד חלקי� ע�ר ות�עה מא�ת וחמ� �ע�ת ו�בע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָי��
�כ��דע ל"א. תקי"ט ז' צ"א לה� סימ� � רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ��ל�י�
מני� רגע מא�ת� �ח�ב היתה, אימתי ה�ק�פ�ת מ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ק�פה
�תק�פת ��ארנ� ה�ר� על �אחריה, �ק�פה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. �היא ְִִֶַַָָה�נה

�ל‚. רא��נה ��נה היתה זה, ח���� לפי ניס� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ�ק�פת
��ני� מא�ת ו�� �ע�ת �ת�ע ניס� מ�לד קד� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לע�ל� היא וכ� תרמ"ב. ט' לה� סימ� � חלקי� ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָואר�עי�
�ת�ע ניס� מ�לד קד� מחז�ר, �ל �ל רא��נה �נה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�כל

חלקי�. ואר�עי� ��ני� מא�ת ו�� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ע�ת

ה�חז�ר,„. מ� רא��נה �נה �ל ניס� �ק�פת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ���דע
מא�ת וחמ� �ע�ת ו�בע י�� ות�עי� אחד מ��ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ח�ב
�ק�פה לכל רגע ��ל�י� ואחד חלקי� ע�ר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹות�עה

ה�חז�ר. ס�� עד ְֲַַַָ�תק�פה,

ח����‰. לפי ניס� �ק�פת �היה מתי לידע �רצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָא�
ות�ח ה�חז�ר, מ� �עבר� �מ�ר�ת �ני� �ח�ה �דע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וק�� מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ��ספ��, מה� �נה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעי� ה�ע�ת�ל וכל �ע�ת, החלקי� וכל חלקי�, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
��ע ה�ל מ� ותגרע ���לד�ת; ��ח�ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימי�,
� וה��אר חלקי�, ואר�עי� ��ני� מא�ת ו�� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ�ע�ת
��סי� לבנה, חד� �� �אי� וה��אר לבנה; חד�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��ליכ�
�� ���יע �ברגע �נה. א�ת� �ל ניס� מ�לד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָא�ת�

ה�נה. א�ת� �ל ניס� �ק�פת �היה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָה�ני�,

.Â�ס�מכי הי� ז� �ק�פה ח���� �על ה�ברי�, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראי�
�ה� מצ�י, ה�ד�ל �י� ��ית �עת ה�נה ע��ר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלעני�
זה, �ח���� לפי � ה�ר� מ�ני א� ה�מ�, מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמע�רי�
מ�ברי� קר�ב וה�א הרא���, מ� י�תר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָה�א
�היתה הרא��� הח���� מ� י�תר �אצטגנינ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ת�אר�
י��. �רביע י�� ו��י� וחמ�ה מא�ת �ל� הח�ה �נת ��ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹ

.Êה�ל �ר��, ��ארנ� הא�� ה�ק�פ�ת ��י ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוח����
�מק�מ� לא האמצעי, ה�מ� �במהל� ה�א, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�קר�ב
ניס� �ק�פת �היה � האמ�י ה�מ� �מק�� אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמ�י;
���צאי� ה�ק�פ�ת ��י קד� ימי� �ני �כמ� א��, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�זמ�י�
�י� �מ�ר, י�� רביע ��ח�ב מי �ח���� �י� זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ח����

י��. מרביע לפח�ת ��ח�ב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

יא ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מח�בי�‡. הי� �י� ��ית א��, �הלכ�ת �אמרנ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא א� ה�רח יראה א� וי�דעי� [בליל�דק��ק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
נכ�נהשלושי�] �ר�ח� מי ��ל ידענ� לדברי� �אב ול�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ה��ד�ת על ולעמד העיבור]החכמ�ת לידע[של יתא�ה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ

יראה א� אד� ��דע עד � �ה� ��ח�בי� ה�רכי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�ת�
יראה. לא א� זה, �ליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹה�רח

חכמי·. �י� �ד�ל�ת מחל�ק�ת �ה� י� הח����, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי
ה�ק�פ�ת ח���� על �חקר� ה�דמ�ני� הקפתה��י� [זמ� ְְְְִִֶֶַַַַַָ

ומתמטיקה]וה�ימטר��תהשמש] חכמי�[הנדסה ואנ�י� . ְְֲֲִִִִַַַָָ
לה� ונ�לד� �ברי� מה� ונתע�מ� �ה�, נ����� ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ד�לי�
ה�כ�נה ��ר� �גע ולא הר�ה, ��דק�ק מי וי� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספק�ת;
והעלה א�ירי�, �מי� צלל א�א ה�רח, רא�ת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ח����

�יד� .חר� ְֶֶָ

נ�דע‚. והחקיר�ת, ה�דיק�ת ורב ה�מי� אר� ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹ�לפי
�ע�רי� לנ� ��� וע�ד, זה; ח���� �רכי החכמי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
��פרי� נכ�ב� ��א �ראי�ת החכמי� מ�י ק�ל�ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹא��
לבאר �עיני ��ר ה�ברי�, א�� �ל �מ�ני ל�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהיד�עי�
ל�� ��לא� מי לכל נכ�� ��היה �די זה, ח���� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�רכי

א�ת� לע��ת ה�לאכה אל .לקרבה ְְְֲֶַַָָָָָ

אנ�„. �אי� מ�ני �עיני�, ק�י� א�� �רכי� יהי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל
רח�קי� �רכי� ה�רכי�, �א�� ה�ה; ��מ� לה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכי�
ה�ד�לי� החכמי� �הי� הע��ר ס�ד וה�א ה�, ְְֲִִִִֵֶַַָָָ�ֲַועמ�י�

א�ת� לסמ�כי�י�דעי� א�א אד� לכל א�ת� מ�סרי� ואינ� , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָ
אנב�ני� על. לק�ע �י� �ית �אי� �זמ� הח���� זה בל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

�ית �ל �ינ�ק�ת אפ�� ה���, �� מח�בי� �אנ� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהרא�ה
ימי�. אר�עה ��ל�ה ס�פ�, עד מ�יעי� ְְִִִִַַַַָָָָָֹר��

י�ראל‰. מחכמי א� הא��ת, מחכמי חכ� ית��נ� ְְִֵֵֵַָ�ְְִֵֵֵֶַָָָָ��א
לרא�ת �ה� מח�ב �אני א�� �דרכי� יו�, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��מד�
על ויעלה ה�רכי�, �מקצת מעט קר�ב ויראה � ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה�רח
�א�ת� ��� ידענ� ולא זה �בר מ��� ��תע�� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ע��
��א �בר �ל א�א � �ע�� על זה יעלה אל קר�ב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ר�

ה�ימטר��ת �ע�רי ��דענ� מ�ני ,�� [החשבונות]�ק�קנ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הרא�ה, �ידיעת מפסיד זה �בר �אי� �ר�ר�ת, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ראי�ת

.�� �ק�קנ� לא לפיכ� ל�; ח���י� ְְְְְִִִֵַָֹואי�

.Â����מח מעט ח�ר�� ה�רכי� מ� �דר� ���ראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכ�
�נג�� ��� לפי זה; ע�ינ� �כ�נה � ה�ר� לא�ת� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרא�י
�דרכי� לאמ�� ה�בר ��צא עד אחרת, �דר� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתר��
האד� י�הל ��א �די � אר� ח���� �לא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקר�בי�
מ�עילי� �אי� הח���נ�ת �רב א��, �דברי� רגיל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ�אינ�

ה�רח. ְִִֵַַַָ�רא�ת

.Êח���נ�ת לכל �ח�ה א�ת� לידע אד� ��רי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהע�רי�
�ברי� ל�אר �י� הרא�ה, ח���� לדרכי �י� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינ�ת,
מעל�ת ו��י� מא�ת ��ל� מח�ק ה�ל�ל, ה�: א�� �; ְְֵֵַַַ�ְְֲִִִֵַָֹ
מ�ל מ�ח�ת וההתחלה מעל�ת, �ל�י� �מ�ל מ�ל ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹ�ל
וחלק, חלק וכל חלקי�; ��י� �מעלה, מעלה וכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטלה.
וכ� �לי���ת. ��י� ��נ�ה, �נ�ה וכל �נ��ת; ְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָ��י�

��רצה. זמ� �ל �תח�ק הח����, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ�דק�ק

.Á�מק�מ �ל�ני ���כב �ח���� ל� יצא א� ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ�,
�נ��ת, ואר�עי� חלקי� ��ל�י� מעל�ת ��בעי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ��ל�ל
אחת מעלת �חצי �א�מי� �מ�ל ה�א זה ���כב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָ�דע
�מ�ל מעל�ת, �ל�י� טלה ���ל לפי � זה מ��ל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹע�רה
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�א�מי�, מ��ל �מחצה מעל�ת ע�ר נ�אר �ל�י�, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ��ר
האחר��. ה�עלה מחצי �נ��ת ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָואר�עי�

.Ë�וע�רי מא�ת ��ל� ��ל�ל מק�מ� יצא א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוכ�
ועל .�� מעלה �ע�רי� �לי �מ�ל זה ���כב �דע ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעל�ת,
��ר, טלה, ה�א: �� ה��ל�ת, וסדר ה�נינ�ת. �כל ז�, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ר�
�די, ק�ת, עקרב, מאזני�, �ת�לה, אריה, סרט�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א�מי�,

�גי� .�לי, ְִִָ

.È�א ל�ארית �ארית ���ק�� ,��� הח���נ�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַָ�ְְֶַָ�כל
ה�נ��ת מינ�: ע� מי� �ל �ק�� � מני� על מני� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ����סי�
ע� וה�על�ת החלקי�, ע� והחלקי� ה�נ��ת, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָע�
חלק ��י� ��י�, ה�נ��ת מ� ��תק�� זמ� וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה�על�ת.
� ��י� החלקי� מ� ��תק�� וכל החלקי�; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹות�סי�
�כ��ק�� ה�על�ת; על א�ת� ות�סי� מעלה, א�ת� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ��י�
מא�ת �ל� ו��י� מא�ת �ל� א�ת� ��לי� ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹה�על�ת,
ה�א �למ�ה, ו��י� מא�ת מ�ל� וה��אר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹו��י�,

לח����. ְְְִֶֶ���פסי�

.‡È�א � מ�ני� מני� לגרע ���רצה ,��� הח���נ�ת ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹ�ְְֶַָוכל
אפ�� מ��� ���רעי� זה על יתר א�ת� ���רעי� זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מא�ת �ל� מ��� ���רעי� זה על ��סי� � אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ�חלק
מ���. ה�ני� זה לגרע אפ�ר ��הא �די מעל�ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹו��י�

.·Èמעל�ת מאתי� לגרע הח���� �הצריכ� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ�יצד?
מ�אה מ', נ' ר' סימ� �נ��ת, ואר�עי� חלקי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמ�י�
� ל' כ' ק' סימנ� �נ��ת, ��ל�י� חלקי� וע�רי� ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעל�ת
אר�ע ה�על�ת יהי� ו��י�, מא�ת �ל� ה�אה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹ��סי�
�ב�א ה�נ��ת. מ� ה�נ��ת לגרע ותתחיל ו��י�; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמא�ת
מ� אחד חלק �רי� אפ�ר; אי מ�ל�י�, אר�עי� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ות�סי� �נ��ת, ��י� א�ת� ותע�ה החלקי�, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָע�רי�
האר�עי�, מה� �גרע ��עי�; ה�נ��ת ונמצא� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹה�ל�י�,
חלקי� החמ�י� לגרע ותחזר �נ��ת. חמ�י� ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹי�אר
אחד חלק מה� הרימ�ת ��בר חלקי�, ע�ר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמ��עה
ע�ר; מ��עה חמ�י� לגרע אפ�ר ואי � �נ��ת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹוע�ית�
א�ת� ותע�ה ה�על�ת, מ� אחת מעלה �רי� ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ�,
החלקי� ונמצא� ע�ר, ה��עה על ות�סי� חלקי�, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָ��י�
��עה י�אר החמ�י�, מה� �גרע ו�בעי�; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ��עה
אר�ע מ� מעל�ת ה�אתי� לגרע ותחזר חלקי�. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹוע�רי�
אחת מעלה הרימ�ת ��בר מעל�ת, וחמ�י� ות�ע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמא�ת
מעל�ת. וחמ�י� ות�ע מאתי� י�אר חלקי�; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוע�ית�
�רע�� �כל ז�, �ר� ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנ� ה�אר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

וה�רח. ה�מ� ְְֵֵֶֶַַַָָוגרע��.

(‚È)ואחד אחד �ל מהל� � ��כבי� ה�בעה �אר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכ�
ולא ק��ת, לא �� אי� �וה: מהל� ,��� ��ל�ל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמה�
�מ� אמ�, מהלכ� �מ� ה���, �מהלכ� א�א � ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָ�בד�ת
�ל וגל��� וי��. י�� �כל מהלכ� �מ� למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכ�
אי� הע�ל�, את מ�י� �ה�א �י על א� מה�, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל

�אמצע� .האר� ְְֶֶָָָ

.„È�ער� א� המזלות]לפיכ�, לגלגל ביחס מהל�[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ
�אמצע�, �האר� הע�ל� את ה��י� ל�ל�ל מה� אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ל
�י�� מהלכ� ונמצא ה��כ�, י���ה � ה��ל�ת �ל�ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ�ה�א

על א� אמ� מהלכ� על י�תר א� �ח�ת ה��ל�ת �גל�ל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה
למחר. ְֲַָָָמהלכ�

.ÂËה�רח א� ה�מ� א� ה��כב ��ה�� ה�וה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה�הל�
��היה וה�הל� ה�הל�'; 'אמצע ה�קרא ה�א ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ�גל���,
� חסר �פעמי� י�תר �עמי� �ה�א ה��ל�ת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�גל�ל

האמ�י, ה�הל� מק��ה�א א� ה�מ� מק�� יהיה �ב� ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
האמ�י. ֲִִֵַַָָה�רח

.ÊË�אמרנ �הלכ�ת�בר מבארי� �אנ� ה�רכי� �א�� , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ע�ינ� לפיכ�, �לבד; ה�רח רא�ת לח���� א�א אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא��,

החשבו�]הע�ר יתחיל שממנו הרמב"� מתקופת [תארי� ִָָ
חמי�י ליל מ�ח�ת זה, לח���� לע�ל� מתחילי� �����ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
�בע �נת �היא � ז� מ�נה ניס� לחד� �לי�י י�� ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ���מ�
�מ�נה �נת �היא ו��י�, מאתי� מ�חז�ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָע�רה
�נת �היא ליצירה, אלפי� ואר�עת מא�ת �ת�ע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ��ל�י�
�נת �היא ל�טר�ת, ואל� מא�ת ואר�ע ��מ�ני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ��ע
�אנ� ה�נה היא וז� �ני. �ית לחר�� ואל� �מאה ְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵֵֶֶַָ��ע

זה. �ח���� הע�ר' '�נת א�ת� ְְְְִִֶֶַָָָק�ראי�

.ÊÈ�אר� א�א �היה לא �הרא�ה �מ��לפי י�ראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
עיר על �נ�יי� זה ח���� �רכי �ל ע�ינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��ארנ�,
��ה �כמ� א�ת� ה��בבי� ה�ק�מ�ת ול�אר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָיר��לי�,
�באי� �מיד, ה�רח את ר�אי� ��ה� � ימי� ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�בעה
ה�ו מ�חת נ�טה ה�א זה �מק�� �י�. �בית ְְִִִִֵֶֶַַַַָ�מעידי�
�כמ� צפ�נית, ר�ח �נגד הע�ל� �אמצע המס�ב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�וה
��ע ועד ��ל�י�, חמ� עד � מעל�ת ��ל�י� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹ��י�
מערב, ר�ח �נגד ה���ב מאמצע נ�טה ה�א וכ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוע�רי�;
ועד וע�רי�, �בע עד � מעל�ת וע�רי� אר�ע ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ�כמ�

וע�רי�. ְְִֶַַאחת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ב' חמישי יו�

יב ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
אר�ע‡. �ה�א אחד, �י�� האמצעי ה�מ� ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל�

�נ��ת ��מ�נה חלקי� וחמ�י� ��עה �ע�ת, �וע�רי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעל�ת ��ע ימי�, �ע�רה מהלכ� נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנ�
ט' סימנ� � �נ��ת וע�רי� ו�ל� חלקי� וחמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ות�עי� �מ�נה י��, �מאה מהלכ� ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
� �נ��ת וחמ�י� ו�ל� חלקי� ��ל�י� ��ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעל�ת
י��, �אל� מהלכ� �ארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנ�
�מ� מעל�ת ו��י� מא�ת �ל� �ל ���לי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר

��ל�י���ארנ� ��מ�נה מעל�ת ו��י� וחמ� מאתי� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנ� � �נ��ת וחמ�י� ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקי�
��ל�י� �� מאה י��, אלפי� �ע�רת מהלכ� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ארית
סימנ� � �נ��ת וע�רי� חלקי� וע�רי� ��מ�נה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעל�ת
לכל מהלכ� ות�ציא �כ�ל ה�ה, ה�ר� ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל� יד�עי� סימני� לע��ת �רצה א� וכ� ��רצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמני�

�למהלכ� ע�רה עד �לאר�עה, ול�ל�ה, ימי�, ל�ני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מ�כני� יד�עי� סימני� ל� להי�ת �רצה א� וכ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָ�ע�ה.
� מאה עד �לאר�עי�, ול�ל�י�, י��, לע�רי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכ�
י�� מהל� ��דע� מאחר ויד�ע, ה�א �ל�י ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ�ע�ה;
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�א�מי�, מ��ל �מחצה מעל�ת ע�ר נ�אר �ל�י�, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ��ר
האחר��. ה�עלה מחצי �נ��ת ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָואר�עי�

.Ë�וע�רי מא�ת ��ל� ��ל�ל מק�מ� יצא א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוכ�
ועל .�� מעלה �ע�רי� �לי �מ�ל זה ���כב �דע ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעל�ת,
��ר, טלה, ה�א: �� ה��ל�ת, וסדר ה�נינ�ת. �כל ז�, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ר�
�די, ק�ת, עקרב, מאזני�, �ת�לה, אריה, סרט�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א�מי�,

�גי� .�לי, ְִִָ

.È�א ל�ארית �ארית ���ק�� ,��� הח���נ�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַָ�ְְֶַָ�כל
ה�נ��ת מינ�: ע� מי� �ל �ק�� � מני� על מני� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ����סי�
ע� וה�על�ת החלקי�, ע� והחלקי� ה�נ��ת, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָע�
חלק ��י� ��י�, ה�נ��ת מ� ��תק�� זמ� וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה�על�ת.
� ��י� החלקי� מ� ��תק�� וכל החלקי�; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹות�סי�
�כ��ק�� ה�על�ת; על א�ת� ות�סי� מעלה, א�ת� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ��י�
מא�ת �ל� ו��י� מא�ת �ל� א�ת� ��לי� ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹה�על�ת,
ה�א �למ�ה, ו��י� מא�ת מ�ל� וה��אר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹו��י�,

לח����. ְְְִֶֶ���פסי�

.‡È�א � מ�ני� מני� לגרע ���רצה ,��� הח���נ�ת ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹ�ְְֶַָוכל
אפ�� מ��� ���רעי� זה על יתר א�ת� ���רעי� זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מא�ת �ל� מ��� ���רעי� זה על ��סי� � אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ�חלק
מ���. ה�ני� זה לגרע אפ�ר ��הא �די מעל�ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹו��י�

.·Èמעל�ת מאתי� לגרע הח���� �הצריכ� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ�יצד?
מ�אה מ', נ' ר' סימ� �נ��ת, ואר�עי� חלקי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמ�י�
� ל' כ' ק' סימנ� �נ��ת, ��ל�י� חלקי� וע�רי� ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעל�ת
אר�ע ה�על�ת יהי� ו��י�, מא�ת �ל� ה�אה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹ��סי�
�ב�א ה�נ��ת. מ� ה�נ��ת לגרע ותתחיל ו��י�; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמא�ת
מ� אחד חלק �רי� אפ�ר; אי מ�ל�י�, אר�עי� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ות�סי� �נ��ת, ��י� א�ת� ותע�ה החלקי�, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָע�רי�
האר�עי�, מה� �גרע ��עי�; ה�נ��ת ונמצא� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹה�ל�י�,
חלקי� החמ�י� לגרע ותחזר �נ��ת. חמ�י� ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹי�אר
אחד חלק מה� הרימ�ת ��בר חלקי�, ע�ר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמ��עה
ע�ר; מ��עה חמ�י� לגרע אפ�ר ואי � �נ��ת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹוע�ית�
א�ת� ותע�ה ה�על�ת, מ� אחת מעלה �רי� ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ�,
החלקי� ונמצא� ע�ר, ה��עה על ות�סי� חלקי�, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָ��י�
��עה י�אר החמ�י�, מה� �גרע ו�בעי�; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ��עה
אר�ע מ� מעל�ת ה�אתי� לגרע ותחזר חלקי�. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹוע�רי�
אחת מעלה הרימ�ת ��בר מעל�ת, וחמ�י� ות�ע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמא�ת
מעל�ת. וחמ�י� ות�ע מאתי� י�אר חלקי�; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוע�ית�
�רע�� �כל ז�, �ר� ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנ� ה�אר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

וה�רח. ה�מ� ְְֵֵֶֶַַַָָוגרע��.

(‚È)ואחד אחד �ל מהל� � ��כבי� ה�בעה �אר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכ�
ולא ק��ת, לא �� אי� �וה: מהל� ,��� ��ל�ל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמה�
�מ� אמ�, מהלכ� �מ� ה���, �מהלכ� א�א � ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָ�בד�ת
�ל וגל��� וי��. י�� �כל מהלכ� �מ� למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכ�
אי� הע�ל�, את מ�י� �ה�א �י על א� מה�, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל

�אמצע� .האר� ְְֶֶָָָ

.„È�ער� א� המזלות]לפיכ�, לגלגל ביחס מהל�[תשווה ְֲֲִִַַַָֹ
�אמצע�, �האר� הע�ל� את ה��י� ל�ל�ל מה� אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ל
�י�� מהלכ� ונמצא ה��כ�, י���ה � ה��ל�ת �ל�ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ�ה�א

על א� אמ� מהלכ� על י�תר א� �ח�ת ה��ל�ת �גל�ל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה
למחר. ְֲַָָָמהלכ�

.ÂËה�רח א� ה�מ� א� ה��כב ��ה�� ה�וה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה�הל�
��היה וה�הל� ה�הל�'; 'אמצע ה�קרא ה�א ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ�גל���,
� חסר �פעמי� י�תר �עמי� �ה�א ה��ל�ת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�גל�ל

האמ�י, ה�הל� מק��ה�א א� ה�מ� מק�� יהיה �ב� ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
האמ�י. ֲִִֵַַָָה�רח

.ÊË�אמרנ �הלכ�ת�בר מבארי� �אנ� ה�רכי� �א�� , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ע�ינ� לפיכ�, �לבד; ה�רח רא�ת לח���� א�א אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא��,

החשבו�]הע�ר יתחיל שממנו הרמב"� מתקופת [תארי� ִָָ
חמי�י ליל מ�ח�ת זה, לח���� לע�ל� מתחילי� �����ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
�בע �נת �היא � ז� מ�נה ניס� לחד� �לי�י י�� ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹ���מ�
�מ�נה �נת �היא ו��י�, מאתי� מ�חז�ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָע�רה
�נת �היא ליצירה, אלפי� ואר�עת מא�ת �ת�ע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ��ל�י�
�נת �היא ל�טר�ת, ואל� מא�ת ואר�ע ��מ�ני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ��ע
�אנ� ה�נה היא וז� �ני. �ית לחר�� ואל� �מאה ְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵֵֶֶַָ��ע

זה. �ח���� הע�ר' '�נת א�ת� ְְְְִִֶֶַָָָק�ראי�

.ÊÈ�אר� א�א �היה לא �הרא�ה �מ��לפי י�ראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
עיר על �נ�יי� זה ח���� �רכי �ל ע�ינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��ארנ�,
��ה �כמ� א�ת� ה��בבי� ה�ק�מ�ת ול�אר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָיר��לי�,
�באי� �מיד, ה�רח את ר�אי� ��ה� � ימי� ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�בעה
ה�ו מ�חת נ�טה ה�א זה �מק�� �י�. �בית ְְִִִִֵֶֶַַַַָ�מעידי�
�כמ� צפ�נית, ר�ח �נגד הע�ל� �אמצע המס�ב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�וה
��ע ועד ��ל�י�, חמ� עד � מעל�ת ��ל�י� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹ��י�
מערב, ר�ח �נגד ה���ב מאמצע נ�טה ה�א וכ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוע�רי�;
ועד וע�רי�, �בע עד � מעל�ת וע�רי� אר�ע ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ�כמ�

וע�רי�. ְְִֶַַאחת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ב' חמישי יו�

יב ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
אר�ע‡. �ה�א אחד, �י�� האמצעי ה�מ� ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל�

�נ��ת ��מ�נה חלקי� וחמ�י� ��עה �ע�ת, �וע�רי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעל�ת ��ע ימי�, �ע�רה מהלכ� נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנ�
ט' סימנ� � �נ��ת וע�רי� ו�ל� חלקי� וחמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ות�עי� �מ�נה י��, �מאה מהלכ� ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
� �נ��ת וחמ�י� ו�ל� חלקי� ��ל�י� ��ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעל�ת
י��, �אל� מהלכ� �ארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנ�
�מ� מעל�ת ו��י� מא�ת �ל� �ל ���לי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר

��ל�י���ארנ� ��מ�נה מעל�ת ו��י� וחמ� מאתי� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנ� � �נ��ת וחמ�י� ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקי�
��ל�י� �� מאה י��, אלפי� �ע�רת מהלכ� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ארית
סימנ� � �נ��ת וע�רי� חלקי� וע�רי� ��מ�נה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעל�ת
לכל מהלכ� ות�ציא �כ�ל ה�ה, ה�ר� ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל� יד�עי� סימני� לע��ת �רצה א� וכ� ��רצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמני�

�למהלכ� ע�רה עד �לאר�עה, ול�ל�ה, ימי�, ל�ני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מ�כני� יד�עי� סימני� ל� להי�ת �רצה א� וכ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָ�ע�ה.
� מאה עד �לאר�עי�, ול�ל�י�, י��, לע�רי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכ�
י�� מהל� ��דע� מאחר ויד�ע, ה�א �ל�י ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ�ע�ה;
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אמצע מהל� אצל�, ויד�ע מ�כ� להי�ת ה�א ורא�י ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחד.
ואר�עהה�מ� מא�ת ול�ל� י��, וע�רי� לת�עה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

�חד�יה �זמ� ה�בנה �נת ימי �ה� י��, ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחמ�י�
ל� ��הי� ��זמ� סד�רה'; '�נה ה�קראת והיא � ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ�סדר�
לרא�ת עלי� קל הח���� יהיה מ�כני�, א�� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמצע��ת
עד הרא�ה מ�יל �מ�רי� י�� וע�רי� ���עה לפי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�רח,
�ח�ת אי� וחד� חד� �כל וכ� ה�א; חד� �ל הרא�ה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹליל
א�� �כל חפצנ� �אי� יתר, ולא י�� וע�רי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמ��עה
�ל הרא�ה מ�יל וכ� �לבד. הרא�ה לדעת א�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהח���נ�ת
�נה ה�אה, ל�נה החד� לא�ת� הרא�ה ליל עד זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחד�
�מהל� ו�נה. �נה �כל וכ� אחד; וי�� �נה א� ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָסד�רה
וע�רי� �מ�נה י��, וע�רי� לת�עה האמצעי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָה�מ�
כ"ח סימנ� � אחת ��נ�ה חלקי� ��ל�י� וחמ�ה ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמעל�ת
��מ�נה מא�ת �ל� סד�רה, ל�נה �מהלכ� א'; ְְְְֲֵֶַָָָָָֹל"ה
ע�רה וחמ� חלקי� וחמ�י� וחמ�ה מעל�ת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואר�עי�

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנ� � ְִִָָ�נ��ת

�לג�י·. ��אר וכ� ה�מ�, �גל�ל י� אחת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ְנק�ה
מעל �ב�� יהיה ,�� ה��כב ��היה �עת ��כבי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�בעה
��אר ה�מ� �ל�ל �ל ה�ק�ה וא�ת� מאד�; �ל ְְֶֶֶַַַָָ�ְְְֶַָָָָֹהאר�
�כל �מהלכ� ��וה, ס�בבת ה�רח, מ� ח�� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה��כבי�

אחת מעלה �קר�ב, �נה ה�קראת�בעי� היא ז�, �נק�ה . ְְְֲִִֵַַַָָָ�ְִִֵַָ
ה�מ� �ב� אחת'�ב�'. �נ�ה ימי�, ע�רה �כל מהלכ� � ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

�מאה מהלכ� נמצא �לי���ת; �ל�י� �היא �נ�ה, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹוחצי
חלקי� �ני י��, �אל� �מהלכ� �נ��ת, ע�רה חמ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָי��,
חמ�ה י��, אלפי� �ע�רת �מהלכ� �נ��ת; ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַָָָֹ��ל�י�
י��, וע�רי� לת�עה מהלכ� ונמצא חלקי�. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָוע�רי�
וחמ�י� �ל� סד�רה, ��נה �מהלכ� �נ��ת; ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹאר�ע
זה, �ח���� ההתחלה ����� �הע�ר אמרנ�, �בר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�נ��ת.
מ�נת ניס� לחד� �לי�י ���מ� חמי�י ליל מ�ח�ת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָֹה�א
ליצירה. אלפי� ואר�עת מא�ת �ת�ע ��ל�י� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ�מ�נה
��בע ה�ה, �ע�ר היה האמצעי �מהלכ� ה�מ� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�מק��
טלה מ��ל �נ��ת ��ל�י� ���י� חלקי� ��ל�ה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמעל�ת
זה, �ע�ר היה ה�מ� �ב� �מק�� ל"ב; ג' ז' סימנ� �ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
��מ�נה חלקי� ואר�עי� וחמ�ה מעל�ת וע�רי� ���ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
���רצה ח'. מ"ה כ"ו סימנ� � �א�מי� מ��ל ְְְְִִִִִֶֶַַָָ�נ��ת
��רצה, זמ� �כל האמצעי �מהלכ� ה�מ� מק�� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלידע
��רצה, ה��� עד הע�ר י�� ���ח�ת ה�מי� מני� ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ��ח
ה�ימני� מ� ה�מי� �א�ת� האמצעי מהלכ� ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָות�ציא
מינ�. ע� מי� �ל �תק�� הע�ר, על ה�ל ות�סי� ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ה�דענ�;
לא�ת� האמצעי �מהלכ� ה�מ� מק�� ה�א ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָוה��צא,
האמצעי ה�מ� מק�� לידע �רצינ� הרי �יצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה���.
���ז לחד� י�� ע�ר אר�עה ���מ� ה��ת ליל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�תח�ת
מ��� ה�מי� מני� מצינ� � הע�ר �נת �היא ז�, ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמ�נה
ה�מ� מק�� לידע ר�צי� �אנ� זה י�� �ח�ת עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהע�ר
�ה�א י��, למאה מהלכ� אמצע לקחנ� י��; מאה ,��ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָ
יצא ל"ב. ג' ז' �ה�א הע�ר, על וה�ספנ� נ"ג, ל"ג ְְִֶַַָָָָצ"ח
חלקי� ��ל�י� ו�בעה מעל�ת וחמ� מאה הח����, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמ�
ונמצא כ"ה; ל"ז ק"ה סימנ� � �נ��ת וע�רי� ְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמ�

סרט� �מ�ל זה, ליל �תח�ת אמצעי �מהל� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמק�מ�
מ�ע חלקי� ��ל�י� ו�בעה �� מעל�ת ע�רה לת�חמ� ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יהיה �עמי� זה, �ח���� ��צא והאמצע ע�רה. ��ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
א� ��עה, הח�ה �קיעת קד� א� ��וה, ה�ילה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ�תח�ת
��מ� ל� �ח�� לא זה ודבר ��עה; הח�ה �קיעת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר

זה קר�ב מ�לימי� אנ� �הרי הרא�ה, ['מעגלי�'�ח���� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
�ע�הבחשבו�] ה�את ה�ר� ועל ה�רח. לאמצע ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ���ח�ב

��ק�� � �ני� אל� אחר ואפ�� ��רצה, עת לכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�מיד
האמצעי; ה�ק�� ל� יצא הע�ר, על ות�סי� ה�ארית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ל
� וכ�כב ��כב �ל �באמצע ה�רח, �אמצע �ע�ה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
הע�ר ותדע ה�א, ��ה אחד �י�� מהלכ� ��דע ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמאחר
וה�מי� ה�ני� לכל מהלכ� �תק�� �תחיל, �����ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
�מהל� מק�מ� ל� ויצא הע�ר, על ות�סי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ��רצה
�א�ת� מהלכ� ��סי� � ה�מ� �גב� �ע�ה וכ� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמצעי.
ה�מ� �ב� מק�� ל� יצא הע�ר, על ה�ני� א� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה�מי�
אחר ע�ר ל� לע��ת �רצה א� וכ� ��רצה. ה��� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלא�ת�
ז�, ��נה מ��� �התחלנ� זה מע�ר ח�� מ��� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ��תחיל
א� יד�ע, מחז�ר �נת �תח�ת ע�ר א�ת� ��היה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ�די
להי�ת �רצה וא� �יד�. הר��ת � ה�א�ת מ� מאה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ�תח�ת
א� זה, ע�ר קד� �עבר� מ�ני� מ��� ��תחיל ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹהע�ר
היא �יצד יד�עה. ה�ר� � זה מע�ר �ני� ��ה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאחר
�מהלכ� סד�רה, ל�נה ה�מ� מהל� ידע� �בר ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָה�ר�?
יד�ע, ודבר אחד. לי�� �מהלכ� י��, וע�רי� ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלת�עה
י�� ה�ד�רה על יתרה היא �למי�, �חד�יה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�נה
י�� ה�ד�רה מ� חסרה היא חסרי�, �חד�יה וה�נה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד;
�היה �סדר�, חד�יה יהי� א� המע�רת, וה�נה ְְְְֳִִִִֶֶֶֶָָָ�ְְֶַַָָָאחד.
חד�יה הי� וא� י��; �ל�י� ה�ד�רה ה�נה על ְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָֹיתרה
וא� י��; ��ל�י� אחד ה�ד�רה על יתרה היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ�למי�,
וע�רי� ��עה ה�ד�רה על יתרה היא חסרי�, חד�יה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהי�

� מהל�י��. ��ציא יד�עי�, הא�� ה�ברי� ��ל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר
על ות�סי� ��רצה, וה�מי� ה�ני� לכל ה�מ� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאמצע
מ�ני� ��רצה ל��� אמצע� ל� יצא � �ע�ינ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהע�ר
האמצע �גרע א� ע�ר; ה��� א�ת� ותע�ה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָה�א�ת,
��רצה ל��� הע�ר ל� ויצא �ע�ינ�, הע�ר מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ה�צאת
�ע�ה וכזה ע�ר. אמצע א�ת� ותע�ה �עבר�, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�ני�
�כבר ל�. יד�עי� יהי� א� ה��כבי�, ��אר ה�רח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�אמצע
לכל ה�מ� אמצע ��דע ���� �ברינ�, מ�לל ל� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנת�אר
י�� לכל אמצע� �דע �� ה�אי�, מ�מי� ��רצה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָי��

�עבר�. מ�מי� ְְִִִֶֶֶָָ��רצה

יג ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
י��‡. �כל האמ�י ה�מ� מק�� לידע �רצה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָא�

על ה��� לא�ת� האמצעי מק�מ� �ח�ה ��ציא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��רצה,
מק�� ותגרע ה�מ�, �ב� מק�� ות�ציא ��ארנ�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹה�ר�
ה�א וה��אר, האמצעי. ה�מ� מ�ק�� ה�מ� ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�

ה�מ�'. 'מסל�ל ְְִֶֶַַַָה�קרא

יהיה·. א� ה�מ�: מסל�ל ה�א מעל�ת ��ה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה
מנת �גרע מעל�ת, ��מ�ני� מ�אה �ח�ת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָה�סל�ל

- h"qyz'd a`Îmgpn 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה�סל�לה�סל�ל יהיה וא� האמצעי; ה�מ� מ�ק�� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
מא�ת �ל� עד מעל�ת ��מ�ני� מאה על ְְֲִֵֵֵַַַָֹי�תר
ה�מ� מק�� על ה�סל�ל מנת ��סי� ְְְְִִִֶֶַַַַַו��י�,
�גרע א� עליו ���סי� אחר ��היה �מה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמ�י. ה�ק�� ה�א ֲִִִֶַָָמ���,

מאה‚. ה�סל�ל יהיה �א� א�ודע, ��וה, ��מ�ני� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
ה�ק�� יהיה א�א מנה, ל� אי� � ו��י� מא�ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�

האמ�י. ה�ק�� ה�א ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

ע�ר„. ה�סל�ל יהיה א� ה�סל�ל? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכ�ה
ע�רי� יהיה וא� חלקי�; ע�רי� מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעל�ת,
�ל�י� יהיה וא� חלקי�; אר�עי� מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעל�ת,
יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �מ�נה מנת� �היה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעל�ת,
ע�ר וחמ�ה אחת מעלה מנת� �היה מעל�ת, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאר�עי�
מעלה מנת� �היה מעל�ת, חמ�י� יהיה וא� ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקי�;
מעל�ת, ��י� יהיה וא� חלקי�; וע�רי� ות�עה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ואחד אחת מעלה מנת� ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�היה
וחמ�י� ואחד אחת מעלה מנת� �היה מעל�ת, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ�בעי�
מעלה מנת� �היה מעל�ת, �מ�ני� יהיה וא� ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקי�;
מעל�ת, ��עי� יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ו�בעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
וא� חלקי�; וחמ�י� ות�עה אחת מעלה מנת� ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָ�היה
וחמ�י� ��מ�נה אחת מעלה מנת� �היה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת מעלה מנת� �היה וע�ר, מאה יהיה וא� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקי�;
�היה וע�רי�, מאה יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ��ל�ה
יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� וחמ�ה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנת�
��ל�י� ��ל�ה אחת מעלה מנת� �היה ��ל�י�, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת מעלה מנת� �היה ואר�עי�, מאה יהיה וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקי�;
�היה וחמ�י�, מאה יהיה וא� חלקי�; ע�ר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָות�עה
ו��י�, מאה יהיה וא� אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנת�
מאה יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� �ני� מנת� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ�היה
יהיה וא� חלקי�; וע�רי� אחד מנת� �היה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָו�בעי�,
א�א ��ארנ�, �מ� מנה ל� אי� ��וה, ��מ�ני� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמ�י. מק�מ� ה�א האמצעי, ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמק��

ע‰. י�תר ה�סל�ל �גרעהיה � מעל�ת ��מ�ני� מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
�יצד? מנת�. ותדע מעל�ת, ו��י� מא�ת מ�ל� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹא�ת�
מ�ל� א�ת� �גרע � מעל�ת מאתי� ה�סל�ל �היה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
ה�דענ�, �כבר מעל�ת; ו��י� מאה י�אר ו��י�, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמא�ת
וכ� � חלקי� ואר�עי� �ני� מעל�ת, ו��י� מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ��נת

חלקי�. ואר�עי� �ני� ה�אתי�, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת

.Âגרע� � מעל�ת מא�ת �ל� ה�סל�ל היה א� ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכ�
ידע�, �כבר ��י�; י�אר ו��י�, מא�ת מ�ל� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹא�ת�
חלקי� ואר�עי� ואחד אחת מעלה מעל�ת, ��י� ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ��נת
�כל ז�, �ר� ועל מעל�ת. מא�ת ה�ל� מנת היא וכ� �ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

�מני�. ְְִִָָמני�

.Ê�ידע �כבר � מעל�ת ו��י� חמ� ה�סל�ל �היה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי
חלק, ואר�עי� ואחד אחת מעלה היא ה��י�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��נת
חלקי�; וחמ�י� ואחד אחת מעלה היא ה�בעי�, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ�מנת
ח���� �לפי חלקי�, ע�רה ה�נ�ת ��י �י� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא

ה�סל�ל מנת ויהיה � אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה�על�ת
חלקי�. ואר�עי� ו��ה אחת מעלה ו��י�, חמ� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ה�א

.Áמעלה מנת� היתה ו��י�, �בע ה�סל�ל היה א�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ�
�כל �ע�ה ז� �ר� ועל חלק. ואר�עי� ��מ�נה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
�ח���� �י� הע�ר�ת, ע� אחדי� �מנינ� ��היה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסל�ל

ה�רח. �ח���� �י� ְְֵֵֶֶֶַַַָה�מ�

.Ëתח�ת� האמ�י ה�מ� מק�� לידע �רצינ� הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד?
� ז� מ�נה ���ז לחד� י�� ע�ר אר�עה ה��ת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ל"ז ק"ה וסימנ� ה�את, לעת �ח�ה ה�מ� אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ציא
ה�את, לעת ה�מ� �ב� מק�� ות�ציא ��ארנ�; �מ� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה

מ�י ה�ב� מק�� ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנ� ל� ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא
��ני� מעל�ת ע�רה �מ�נה ה�סל�ל ל� יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל ב'. נ"ב י"ח סימנ� � �נ��ת ���י חלקי� ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמ�י�
�ח�ת יהי� א� א�א החלקי�, על מסל�ל �כל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ק�יד
י�תר, א� �ל�י� הי� וא� אליה�; �פנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמ�ל�י�
מעל�ת מני� על א�ת� ות�סי� אחת, מעלה א�ת� ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָ�ח�ב
מעל�ת, ע�רה ��ע זה מסל�ל יהיה לפיכ�, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָה�סל�ל.
חלקי�. ��ל�י� �מ�נה ��ארנ� ה�ר� על מנת� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.Èגרע� ��מ�ני�, מ�אה �ח�ת היה ה�ה �ה�סל�ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�לפי
ה�מ�, מאמצע חלקי� ��ל�י� �מ�נה �היא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�נה
וחמ� חלקי� וחמ�י� ות�עה מעל�ת ואר�ע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָי�אר
מק�� ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנ� � �נ��ת ְְְְְְִִִִֶָָָוע�רי�
ע�רה �חמ� סרט� �מ�ל זה, ליל �תח�ת האמ�י ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�מ�
לא �לל, ה�נ��ת אל �פנה ואל �נ��ת. �ח�ת ,�� ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעל�ת
ח���נ�ת ��אר ולא ה�רח, �מק�� ולא ה�מ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�מק��
ה�נ��ת יהי� וא� �לבד; החלקי� על חקר א�א � ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהרא�ה
החלקי�. על וה�סיפ� חלק א�ת� ע�ה ל�ל�י�, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקר�ב

.‡Èדע� ��רצה, עת �כל ה�מ� מק�� ��דע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�מאחר
�ק�פ�ת �י� ��רצה, �ק�פה �ל האמ�י ה�ק�פה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָי��
�עבר� �ק�פ�ת �י� התחלנ�, ����� זה ע�ר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א�ת

קדמ�נ��ת. ְִִִַָמ�ני�

יד ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
.‡� ל� י� אמצע�י� מהלכי� �ני עצמ�ה�רח, ה�רח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קט� �גל�ל �מהלכ�מס�ב הע�ל�, את מ�י� �אינ� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה�סל�ל' 'אמצע נקרא ה�ט� ה�ל�ל �א�ת� ;האמצעי ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

את ה��י� �ד�ל �גל�ל מס�ב עצמ� ה�ט� ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָוה�ל�ל
ה�ל�ל �א�ת� ה�ט� �ל�ל �ל זה אמצעי �מהל� ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהע�ל�,
ה�רח' 'אמצע ה�קרא ה�א הע�ל�, את ה��י� .ה�ד�ל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

וע�רה מעל�ת ע�רה �ל� אחד, �י�� ה�רח אמצע ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמהל�
�נ��ת ��ל�י� וחמ� ל"ה.חלקי� י' י"ג סימנ� � ְְְֲִִִִֵָָָָֹ

��ל�י�·. ואחת מאה ימי�, �ע�רה מהלכ� ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא
סימנ� � �נ��ת וחמ�י� חלקי� ואר�עי� וחמ�ה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעל�ת
מאתי� י��, �מאה מהלכ� �ארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
ו�ל� חלקי� ��ל�י� ��מ�נה מעל�ת ��ל�י� ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹו�בע
�ארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנ� � �נ��ת ְְְְְְִִִִִֵֶָָָוע�רי�
��ל�ה מעל�ת ע�רה ו�� מאתי� י��, �אל� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכ�
נ'. כ"ג רי"ו סימנ� � �נ��ת וחמ�י� חלקי� ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָוע�רי�
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ה�סל�לה�סל�ל יהיה וא� האמצעי; ה�מ� מ�ק�� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
מא�ת �ל� עד מעל�ת ��מ�ני� מאה על ְְֲִֵֵֵַַַָֹי�תר
ה�מ� מק�� על ה�סל�ל מנת ��סי� ְְְְִִִֶֶַַַַַו��י�,
�גרע א� עליו ���סי� אחר ��היה �מה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמ�י. ה�ק�� ה�א ֲִִִֶַָָמ���,

מאה‚. ה�סל�ל יהיה �א� א�ודע, ��וה, ��מ�ני� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
ה�ק�� יהיה א�א מנה, ל� אי� � ו��י� מא�ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�

האמ�י. ה�ק�� ה�א ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

ע�ר„. ה�סל�ל יהיה א� ה�סל�ל? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכ�ה
ע�רי� יהיה וא� חלקי�; ע�רי� מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעל�ת,
�ל�י� יהיה וא� חלקי�; אר�עי� מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעל�ת,
יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �מ�נה מנת� �היה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעל�ת,
ע�ר וחמ�ה אחת מעלה מנת� �היה מעל�ת, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאר�עי�
מעלה מנת� �היה מעל�ת, חמ�י� יהיה וא� ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקי�;
מעל�ת, ��י� יהיה וא� חלקי�; וע�רי� ות�עה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ואחד אחת מעלה מנת� ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�היה
וחמ�י� ואחד אחת מעלה מנת� �היה מעל�ת, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ�בעי�
מעלה מנת� �היה מעל�ת, �מ�ני� יהיה וא� ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקי�;
מעל�ת, ��עי� יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ו�בעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
וא� חלקי�; וחמ�י� ות�עה אחת מעלה מנת� ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָ�היה
וחמ�י� ��מ�נה אחת מעלה מנת� �היה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת מעלה מנת� �היה וע�ר, מאה יהיה וא� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקי�;
�היה וע�רי�, מאה יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ��ל�ה
יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� וחמ�ה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנת�
��ל�י� ��ל�ה אחת מעלה מנת� �היה ��ל�י�, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת מעלה מנת� �היה ואר�עי�, מאה יהיה וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקי�;
�היה וחמ�י�, מאה יהיה וא� חלקי�; ע�ר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָות�עה
ו��י�, מאה יהיה וא� אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנת�
מאה יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� �ני� מנת� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ�היה
יהיה וא� חלקי�; וע�רי� אחד מנת� �היה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָו�בעי�,
א�א ��ארנ�, �מ� מנה ל� אי� ��וה, ��מ�ני� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמ�י. מק�מ� ה�א האמצעי, ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמק��

ע‰. י�תר ה�סל�ל �גרעהיה � מעל�ת ��מ�ני� מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
�יצד? מנת�. ותדע מעל�ת, ו��י� מא�ת מ�ל� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹא�ת�
מ�ל� א�ת� �גרע � מעל�ת מאתי� ה�סל�ל �היה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
ה�דענ�, �כבר מעל�ת; ו��י� מאה י�אר ו��י�, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמא�ת
וכ� � חלקי� ואר�עי� �ני� מעל�ת, ו��י� מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ��נת

חלקי�. ואר�עי� �ני� ה�אתי�, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת

.Âגרע� � מעל�ת מא�ת �ל� ה�סל�ל היה א� ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכ�
ידע�, �כבר ��י�; י�אר ו��י�, מא�ת מ�ל� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹא�ת�
חלקי� ואר�עי� ואחד אחת מעלה מעל�ת, ��י� ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ��נת
�כל ז�, �ר� ועל מעל�ת. מא�ת ה�ל� מנת היא וכ� �ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

�מני�. ְְִִָָמני�

.Ê�ידע �כבר � מעל�ת ו��י� חמ� ה�סל�ל �היה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי
חלק, ואר�עי� ואחד אחת מעלה היא ה��י�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��נת
חלקי�; וחמ�י� ואחד אחת מעלה היא ה�בעי�, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ�מנת
ח���� �לפי חלקי�, ע�רה ה�נ�ת ��י �י� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא

ה�סל�ל מנת ויהיה � אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה�על�ת
חלקי�. ואר�עי� ו��ה אחת מעלה ו��י�, חמ� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ה�א

.Áמעלה מנת� היתה ו��י�, �בע ה�סל�ל היה א�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ�
�כל �ע�ה ז� �ר� ועל חלק. ואר�עי� ��מ�נה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
�ח���� �י� הע�ר�ת, ע� אחדי� �מנינ� ��היה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסל�ל

ה�רח. �ח���� �י� ְְֵֵֶֶֶַַַָה�מ�

.Ëתח�ת� האמ�י ה�מ� מק�� לידע �רצינ� הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד?
� ז� מ�נה ���ז לחד� י�� ע�ר אר�עה ה��ת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ל"ז ק"ה וסימנ� ה�את, לעת �ח�ה ה�מ� אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ציא
ה�את, לעת ה�מ� �ב� מק�� ות�ציא ��ארנ�; �מ� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה

מ�י ה�ב� מק�� ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנ� ל� ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא
��ני� מעל�ת ע�רה �מ�נה ה�סל�ל ל� יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל ב'. נ"ב י"ח סימנ� � �נ��ת ���י חלקי� ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמ�י�
�ח�ת יהי� א� א�א החלקי�, על מסל�ל �כל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ק�יד
י�תר, א� �ל�י� הי� וא� אליה�; �פנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמ�ל�י�
מעל�ת מני� על א�ת� ות�סי� אחת, מעלה א�ת� ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָ�ח�ב
מעל�ת, ע�רה ��ע זה מסל�ל יהיה לפיכ�, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָה�סל�ל.
חלקי�. ��ל�י� �מ�נה ��ארנ� ה�ר� על מנת� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.Èגרע� ��מ�ני�, מ�אה �ח�ת היה ה�ה �ה�סל�ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�לפי
ה�מ�, מאמצע חלקי� ��ל�י� �מ�נה �היא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�נה
וחמ� חלקי� וחמ�י� ות�עה מעל�ת ואר�ע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָי�אר
מק�� ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנ� � �נ��ת ְְְְְְִִִִֶָָָוע�רי�
ע�רה �חמ� סרט� �מ�ל זה, ליל �תח�ת האמ�י ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�מ�
לא �לל, ה�נ��ת אל �פנה ואל �נ��ת. �ח�ת ,�� ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעל�ת
ח���נ�ת ��אר ולא ה�רח, �מק�� ולא ה�מ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�מק��
ה�נ��ת יהי� וא� �לבד; החלקי� על חקר א�א � ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהרא�ה
החלקי�. על וה�סיפ� חלק א�ת� ע�ה ל�ל�י�, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקר�ב

.‡Èדע� ��רצה, עת �כל ה�מ� מק�� ��דע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�מאחר
�ק�פ�ת �י� ��רצה, �ק�פה �ל האמ�י ה�ק�פה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָי��
�עבר� �ק�פ�ת �י� התחלנ�, ����� זה ע�ר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א�ת

קדמ�נ��ת. ְִִִַָמ�ני�

יד ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
.‡� ל� י� אמצע�י� מהלכי� �ני עצמ�ה�רח, ה�רח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קט� �גל�ל �מהלכ�מס�ב הע�ל�, את מ�י� �אינ� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה�סל�ל' 'אמצע נקרא ה�ט� ה�ל�ל �א�ת� ;האמצעי ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

את ה��י� �ד�ל �גל�ל מס�ב עצמ� ה�ט� ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָוה�ל�ל
ה�ל�ל �א�ת� ה�ט� �ל�ל �ל זה אמצעי �מהל� ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהע�ל�,
ה�רח' 'אמצע ה�קרא ה�א הע�ל�, את ה��י� .ה�ד�ל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

וע�רה מעל�ת ע�רה �ל� אחד, �י�� ה�רח אמצע ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמהל�
�נ��ת ��ל�י� וחמ� ל"ה.חלקי� י' י"ג סימנ� � ְְְֲִִִִֵָָָָֹ

��ל�י�·. ואחת מאה ימי�, �ע�רה מהלכ� ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא
סימנ� � �נ��ת וחמ�י� חלקי� ואר�עי� וחמ�ה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעל�ת
מאתי� י��, �מאה מהלכ� �ארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
ו�ל� חלקי� ��ל�י� ��מ�נה מעל�ת ��ל�י� ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹו�בע
�ארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנ� � �נ��ת ְְְְְְִִִִִֵֶָָָוע�רי�
��ל�ה מעל�ת ע�רה ו�� מאתי� י��, �אל� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכ�
נ'. כ"ג רי"ו סימנ� � �נ��ת וחמ�י� חלקי� ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָוע�רי�
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מעל�ת �ל� י��, אלפי� �ע�רת מהלכ� �ארית ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונמצא
נ"ח ג' סימנ� � �נ��ת וע�רי� חלקי� וחמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָ��מ�נה
��י� י��, וע�רי� �ת�עה מהלכ� �ארית ונמצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָכ'.
� �נ��ת וחמ�י� ו�� חלקי� ו��ה מעל�ת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָוע�רי�
סד�רה, ��נה מהלכ� �ארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָסימנ�
וע�רי� ו��ה מעל�ת ואר�עי� ואר�ע מא�ת ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ�ל�
כ"ו שמ"ד לה�, סימ� � �נ��ת ואר�עי� ו�ל� ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹחלקי�
��רצה. �ני� א� ימי� מני� לכל �כ�ל ז�, �ר� ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ"ג.

מעל�ת‚. ע�רה �ל� אחד, �י�� ה�סל�ל אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹ�מהל�
סימ � �נ��ת וחמ�י� ואר�ע חלקי� ג'��ל�ה י"ג נ� ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

מעל�ת ��ל�י� מאה ימי�, �ע�רה מהלכ� נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנ� � �נ��ת �לא חלקי� ��ל�י� ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹ��עה
וע�רי� ו�� מאתי� י��, �מאה מהלכ� �ארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
� �נ��ת וחמ�י� ו�ל� חלקי� וע�רי� ות�עה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעל�ת
י��, �אל� מהלכ� �ארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנ�
וחמ�י� חלקי� וחמ�י� ��מ�נה מעל�ת ואר�ע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
�ע�רת מהלכ� �ארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנ� � ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�נ��ת
��מ�נה מעל�ת וע�רי� ות�ע מא�ת �ל� י��, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפי�
כ'. מ"ח שכ"ט סימנ� � �נ��ת וע�רי� חלקי� ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָואר�עי�
ע�רה �מ�נה י��, וע�רי� לת�עה מהלכ� �ארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנ� � �נ��ת ואר�ע חלקי� וחמ�י� ��ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעל�ת

ד'. נ"ג י"ח

וחמ�„. מא�ת �ל� סד�רה, ��נה מהלכ� �ארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹונמצא
ש"ה סימנ� � חלקי� �לא �נ��ת ע�רה ��ל� ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹמעל�ת
�ה�א חמי�י ליל �תח�ת היה ה�רח אמצע מק�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי"ג.
ואר�עה אחת מעלה ��ר �מ�ל א��, לח���נ�ת ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהע�ר
מ"ג. י"ד א' סימנ� � �נ��ת ו�ל� אר�עי� חלקי� ְְְֲִִִִַָָָָָָָֹע�ר
מעל�ת ��מ�ני� אר�ע זה, �ע�ר היה ה�סל�ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָואמצע
סימנ� � �נ��ת ואר�עי� ���י� חלקי� וע�רי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ��מ�נה
והאמצע ה�רח, אמצע מהל� ��דע מאחר מ"ב. כ"ח ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָפ"ד
�כל ה�רח אמצע מק�� �דע ��סי�, �עליו הע�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�א
ואחר ה�מ�; �אמצע �ע�ית �ר� על ��רצה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעת
הת��נ� � ��רצה ה�ילה לתח�ת ה�רח אמצע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ���ציא

ה�א. מ�ל זה �אי ודע ְְֵֶֶֶַַַָ��מ�,

טלה,‰. מ�ל חצי עד �גי� מ�ל מחצי ה�מ� היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָא�
מחצי ה�מ� �היה וא� �ה�א; �מ�ת ה�רח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ��יח
ה�רח אמצע על ��סי� �א�מי�, מ�ל �ח�ת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמ�ל
מ�ל מ�ח�ת ה�מ� �היה וא� חלקי�; ע�ר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמ�ה
ה�רח אמצע על ��סי� אריה, מ�ל �ח�ת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָ�א�מי�
עד אריה מ�ל מ�ח�ת ה�מ� �היה וא� חלקי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ל�י�
ע�ר חמ�ה ה�רח אמצע על ��סי� �ת�לה, מ�ל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מ�ל חצי עד �ת�לה מ�ל מחצי ה�מ� �היה וא� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקי�;
ה�מ� �היה וא� �ה�א; �מ�ת ה�רח אמצע ה�ח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזני�,
מאמצע �גרע ק�ת, מ�ל �ח�ת עד מאזני� מ�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מ�ל מ�ח�ת ה�מ� �היה וא� חלקי�; ע�ר חמ�ה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה�רח
�ל�י� ה�רח מאמצע �גרע �לי, מ�ל �ח�ת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹק�ת
�גי�, חצי עד �לי מ�ל מ�ח�ת ה�מ� �היה וא� ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקי�;

חלקי� ע�ר חמ�ה ה�רח מאמצע .�גרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.Â,���מ �גרע א� עליו, ���סי� אחר האמצע ��היה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�מה
לאחר ה�רח אמצע ה�א � �ה�א �מ�ת א�ת� ��יח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָא�
���ציא ה�מ� �א�ת� �עה �לי� �כמ� הח�ה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ�קיעת
הרא�ה'. ל�עת ה�רח 'אמצע ה�קרא ה�א וזה ל�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ג' שישי יו�

טו ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
האמ�י‡. ה�רח מק�� לידע �רצה ��רצה,א� י�� �כל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה�ילה לא�ת� הרא�ה ל�עת ה�רח אמצע �ח�ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ��ציא
לא�ת� ה�מ� ואמצע ה�סל�ל אמצע ��ציא וכ� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ��רצה,
�כ�ל וה��אר ה�רח, מאמצע ה�מ� אמצע ותגרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעת.

ה�פ�ל'. 'מרחק ה�קרא ה�א וזה � ְְְִֶֶַַָָָא�ת�

ה�דענ�·. �ע�ינ��כבר הח���נ�ת א�� �כל �אנ� ��א , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפ�ר אי �לע�ל� ה�רח; רא�ת לדעת א�א א��, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�פרקי�
ה�רח, �� ��ראה הרא�ה �ליל ה�פ�ל זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ��היה
אפ�ר ואי � מעל�ת ו��י� ��י� עד מעל�ת מחמ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָא�א

מ���. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹ���סי�

יהיה‚. א� � ה�פ�ל זה �מרחק הת��נ� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה�איל
ח���י� אי� לחמ�, קר�ב א� מעל�ת חמ� ה�פ�ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָה�רחק
ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� �ל��; ��סי� ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹלת�ספת
אמצע על ��סי� מעל�ת, ע�רה אחת עד מעל�ת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַמ��
מ��י� ה�פ�ל מרחק יהיה וא� אחת; מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�סל�ל
אמצע על ��סי� מעל�ת, ע�רה �מ�נה עד מעל�ת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַע�רה
מ��ע ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; ��י ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָה�סל�ל
אמצע על ��סי� מעל�ת, וע�רי� אר�ע עד מעל�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַע�רה
מחמ� ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; �ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה�סל�ל
על ��סי� מעל�ת, ��ל�י� אחת עד מעל�ת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַֹוע�רי�
ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; אר�ע ה�סל�ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע
��סי� מעל�ת, ��ל�י� �מ�נה עד מעל�ת ��ל�י� ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַֹֹמ��י�
ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; חמ� ה�סל�ל אמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
��סי� מעל�ת, ואר�עי� חמ� עד מעל�ת ��ל�י� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹמ��ע
ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; �� ה�סל�ל אמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
על ��סי� מעל�ת, וחמ�י� אחת עד מעל�ת ואר�עי� ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָמ��
ה�פ�ל ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; �בע ה�סל�ל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
��סי� מעל�ת, וחמ�י� ��ע עד מעל�ת וחמ�י� ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמ��י�
ה�רחק יהיה וא� מעל�ת; �מ�נה ה�סל�ל אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל

ו��י �ל� עד מעל�ת מ��י� עלה�פ�ל ��סי� מעל�ת, � ְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
ה�סל�ל אמצע ��היה �מה מעל�ת. ��ע ה�סל�ל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאמצע
ה�כ��'. 'מסל�ל ה�קרא ה�א א��, מעל�ת עליו ���סי� ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאחר

א�„. � ה�כ�� ה�סל�ל ה�א מעל�ת ��ה �ראה �� ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר
ה�סל�ל מנת �גרע מעל�ת, ��מ�ני� מ�אה �ח�ת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיה
ה�סל�ל היה וא� הרא�ה; ל�עת ה�רח מאמצע ה�כ�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�ה
מא�ת �ל� עד מעל�ת ��מ�ני� מאה על י�תר ְְֲִֵֵֵַַַַָָֹה�כ��
ה�רח אמצע על ה�כ�� ה�סל�ל זה מנת ��סי� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָו��י�,
א� עליו ���סי� אחר האמצע ��היה �מה הרא�ה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָל�עת
הרא�ה. ל�עת האמ�י ה�רח מק�� ה�א מ���, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�גרע

��מ�ני�‰. מאה ה�כ�� ה�סל�ל יהיה �א� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָודע,
מנה, ל� אי� � ��וה ו��י� מא�ת �ל� א� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹ��וה,

- h"qyz'd a`Îmgpn 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה�א הרא�ה, ל�עת האמצעי ה�רח מק�� יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�א
האמ�י. ה�רח ְֲִִֵַַָָמק��

.Âע�ר ה�כ�� ה�סל�ל יהיה א� ה�סל�ל? מנת ה�א ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכ�ה
ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; חמ�י� מנת� �היה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעל�ת,
��מ�נה אחת מעלה מנת� �היה מעל�ת, ע�רי� ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָה�כ��
מנת� �היה �ל�י�, ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��ל�י�
אר�עי�, יהיה וא� חלקי�; וע�רי� ואר�עה מעל�ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ��י
יהיה וא� חלקי�; ��ל�ה מעל�ת �ל� מנת� ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ�היה
ואר�עי� ואר�עה מעל�ת �ל� מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמ�י�,
מעל�ת אר�ע מנת� �היה ��י�, יהיה וא� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָחלקי�;
אר�ע מנת� �היה �בעי�, יהיה וא� חלקי�; ע�ר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָו��ה
�היה �מ�ני�, יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמעל�ת
חמ� מנת� �היה ��עי�, יהיה וא� מעל�ת; חמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמנת�
חמ� מנת� �היה מאה, יהיה וא� חלקי�; וחמ�ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעל�ת

ו חלקי�; ��מ�נה �היהמעל�ת וע�ר, מאה יהיה א� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ות�עה מעל�ת אר�ע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָמנת�
חלקי�; ואר�עי� מעל�ת אר�ע מנת� �היה וע�רי�, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
ואחד מעל�ת אר�ע מנת� �היה ��ל�י�, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוא�
�ל� מנת� �היה ואר�עי�, מאה יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹע�ר
וחמ�י�, מאה יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� ��ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹמעל�ת
וא� חלקי�; ואר�עי� ��מ�נה מעל�ת ��י מנת� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ�היה
ו��ה אחת מעלה מנת� �היה ו��י�, מאה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָיהיה
מנת� �היה ו�בעי�, מאה יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָוחמ�י�
��וה, ��מ�ני� מאה יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָ��עה
האמצעי, ה�רח מק�� א�א � �אמרנ� �מ� מנה ל� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאי�

האמ�י. ה�ק�� ֲִִַָָה�א

.Ê�מ�ני�� מאה על יתר ה�כ�� ה�סל�ל יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוא�
מנת�, ותדע ו��י�, מא�ת מ�ל� א�ת� �גרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעל�ת,
�מני� יהי� א� וכ� ה�מ�; �מסל�ל �ע�ית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�דר�
��י ��י� ה�תר מ� ��ח הע�ר�ת, ע� אחדי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�סל�ל

��ארנ� �דר� האחדי�. �פי ה�מ�ה�נ�ת �מסל�ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.��� ��נ�ת ה�כ�� ��סל�ל �ע�ה �� ,��� ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָ��נ�ת

.Áתח�ת� האמ�י ה�רח מק�� לידע �רצינ� הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
�נת �היא ז� מ�נה א�ר לחד� �ני ���מ� ��ת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד הע�ר ליל ���ח�ת ה�מ�רי� ה�מי� �מני� � ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהע�ר
,�� האמ�י ה�רח מק�� לידע ר�צי� �אנ� זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ת
זה, לליל �ח�ה ה�מ� אמצע ��ציא וע�רי�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ��עה
��ל�י� ��מ�נה מעל�ת ��ל�י� חמ� אמצע� ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנ� � �נ��ת ��ל�י� ו�ל� ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקי�
ל� יצא ז�, לעת הרא�ה ל�עת ה�רח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָות�ציא

ו��ה מעל�ת וחמ�י� �ל� חלקי�אמצע� ��ל�י� ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ות�ציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנ� � �נ��ת ��ל�י� ְְְְִִִִֵַָָֹות�ע
ו�ל� מאה אמצע� ל� יצא ז�, לעת ה�סל�ל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
� �נ��ת ואר�עי� ו�� חלקי� וע�רי� ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעל�ת
ה�רח, מאמצע ה�מ� אמצע �גרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנ�
ו�� חלקי� וחמ�י� ��מ�נה מעל�ת ע�רה �בע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָי�אר
ה�רחק ל� יצא א�ת�, �כ�ל ה�רחק; ה�א וזה � ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�נ��ת
חלקי� וחמ�י� ו��ה מעל�ת ��ל�י� חמ� ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹה�פ�ל

��סי� לפיכ� י"ב; נ"ו ל"ה סימנ� � �נ��ת ע�רה ְְְְִִִִֵֵֶָָָ���י�
ל� ויצא �ה�דענ�, �מ� מעל�ת, חמ� ה�סל�ל אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וע�רי� ואחד מעל�ת ��מ�נה מאה ה�כ��, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָה�סל�ל
�דר� ��סל�ל, החלקי� על מק�ידי� ואי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָחלקי�,

��מ�. ְֵֶֶֶַַ��ארנ�

.Ëלחקר �ה�א[לחשב]�באנ� ה�כ��, ה�סל�ל זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ
אחד; וחלק מעל�ת חמ� ��� מנה נמצאת � ��מ�נה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
�גרע ��מ�ני�, מ�אה �ח�ת היה ה�כ�� �ה�סל�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�לפי
ה�רח; אמצע מ� אחד וחלק מעל�ת חמ� �ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�נה
חלקי� ��ל�י� ��ל�ה מעל�ת ואר�עי� �מ�נה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹי�אר
על ות�סי� חלק, ה�נ��ת �ע�ה �נ��ת; ��ל�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹות�ע
��ר �מ�ל ז�, ��עה האמ�י ה�רח מק�� ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקי�.
מ�עלת חלקי� ��ל�י� ו��ה מעל�ת ע�רה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��מ�נה
מק�� �דע ה�ה ה�ר� ועל ל"ו. י"ח סימנ� � ע�רה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ע
ז� �נה מ�ח�ת ��רצה, רא�ה עת �כל האמ�י ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�רח

הע�ל�. ס�� עד הע�ר, ִִֶַָָָָ�היא

טז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מעלהע��לה‡. נ�טה היא �מיד, ה�רח �� ���בב ִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לצפ��, נ�טה חצי� � �מיד ה�מ� �� ���בבת ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהע��לה
��ה� ז�, �נגד ז� �� י� נק��ת ���י לדר��; נ�טה ְֵֶֶֶֶָָ�ְְְְְֵֶֶָָוחצי�
ה�רח ���היה לפיכ�, �ז�. ז� הע��ל�ת ��י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��גע�ת
�נגד �מ� �ל �ע��לה ס�בב נמצא מ��יה�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�אחת
ה�ק��ת, מ��י מאחת ה�רח יצא וא� ��וה; �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה�מ�

לדר�מ� א� ה�מ� לצפ�� מה�� ����הנמצא ה�ק�ה . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ�ִֶֶָָ
'רא�' ה�קראת היא ה�מ�, לצפ�� לנט�ת ה�רח ;יתחיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

היא ה�מ�, לדר�� לנט�ת ה�רח יתחיל ����ה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ְְַוה�ק�ה
'זנב'. לאה�קראת �� �אי� הרא�, לזה י� �וה �מהל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מ�לה אח�ר�ית, ���ל�ת ה�ל� וה�א �רע��; ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ספת
�מיד. ס�בב ה�א וכ� לדלי, �מ�גי� ְְְִִִִִִֵֵָָָלדגי�

ואחת·. חלקי� �ל�ה אחד, �י�� האמצעי הרא� ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל�
��ל�י� אחד ימי�, �ע�רה מהלכ� נמצא �נ��ת; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹע�רה

�נ��ת ואר�עי� ו�בע י��,חלקי� �מאה מהלכ� ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
�נ��ת ואר�עי� ו�ל� חלקי� ע�ר ו�בעה מעל�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמ�
��י� י��, �אל� מהלכ� ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנ� �ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
� �נ��ת וע�ר חלקי� וחמ�י� ו�בעה מעל�ת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמ�י�
אלפי� �ע�רת מהלכ� �ארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנ�
חלקי� ��ל�י� ואחד מעל�ת ו��י� ות�ע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹי��,
מהלכ� ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנ� � �נ��ת ְְְְְֲִִִִַַָָָָָואר�עי�
חלקי� ��ל�י� ��ני� אחת מעלה י��, וע�רי� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלת�עה

מהל ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנ� � �נ��ת ל�נהות�ע כ� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקי� ואר�עי� ואר�עה מעל�ת ע�רה �מ�נה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסד�רה,
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנ� � �נ��ת ואר�עי� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ���י�
מאה היה הע�ר, �ה�א חמי�י ליל �תח�ת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרא�
וע�רי� ��מ�נה חלקי� וחמ�י� ו�בעה מעל�ת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָ��מ�ני�

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנ� � ְִִָָ�נ��ת

��ציא‚. � ��רצה עת �כל הרא� מק�� לידע �רצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹא�
ואמצע ה�מ� אמצע ���ציא �דר� העת לא�ת� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצע�
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ה�א הרא�ה, ל�עת האמצעי ה�רח מק�� יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�א
האמ�י. ה�רח ְֲִִֵַַָָמק��

.Âע�ר ה�כ�� ה�סל�ל יהיה א� ה�סל�ל? מנת ה�א ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכ�ה
ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; חמ�י� מנת� �היה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעל�ת,
��מ�נה אחת מעלה מנת� �היה מעל�ת, ע�רי� ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָה�כ��
מנת� �היה �ל�י�, ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��ל�י�
אר�עי�, יהיה וא� חלקי�; וע�רי� ואר�עה מעל�ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ��י
יהיה וא� חלקי�; ��ל�ה מעל�ת �ל� מנת� ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ�היה
ואר�עי� ואר�עה מעל�ת �ל� מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמ�י�,
מעל�ת אר�ע מנת� �היה ��י�, יהיה וא� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָחלקי�;
אר�ע מנת� �היה �בעי�, יהיה וא� חלקי�; ע�ר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָו��ה
�היה �מ�ני�, יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמעל�ת
חמ� מנת� �היה ��עי�, יהיה וא� מעל�ת; חמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמנת�
חמ� מנת� �היה מאה, יהיה וא� חלקי�; וחמ�ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעל�ת

ו חלקי�; ��מ�נה �היהמעל�ת וע�ר, מאה יהיה א� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ות�עה מעל�ת אר�ע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָמנת�
חלקי�; ואר�עי� מעל�ת אר�ע מנת� �היה וע�רי�, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
ואחד מעל�ת אר�ע מנת� �היה ��ל�י�, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוא�
�ל� מנת� �היה ואר�עי�, מאה יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹע�ר
וחמ�י�, מאה יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� ��ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֹמעל�ת
וא� חלקי�; ואר�עי� ��מ�נה מעל�ת ��י מנת� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ�היה
ו��ה אחת מעלה מנת� �היה ו��י�, מאה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָיהיה
מנת� �היה ו�בעי�, מאה יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָוחמ�י�
��וה, ��מ�ני� מאה יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָ��עה
האמצעי, ה�רח מק�� א�א � �אמרנ� �מ� מנה ל� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאי�

האמ�י. ה�ק�� ֲִִַָָה�א

.Ê�מ�ני�� מאה על יתר ה�כ�� ה�סל�ל יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוא�
מנת�, ותדע ו��י�, מא�ת מ�ל� א�ת� �גרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעל�ת,
�מני� יהי� א� וכ� ה�מ�; �מסל�ל �ע�ית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�דר�
��י ��י� ה�תר מ� ��ח הע�ר�ת, ע� אחדי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�סל�ל

��ארנ� �דר� האחדי�. �פי ה�מ�ה�נ�ת �מסל�ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.��� ��נ�ת ה�כ�� ��סל�ל �ע�ה �� ,��� ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָ��נ�ת

.Áתח�ת� האמ�י ה�רח מק�� לידע �רצינ� הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
�נת �היא ז� מ�נה א�ר לחד� �ני ���מ� ��ת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד הע�ר ליל ���ח�ת ה�מ�רי� ה�מי� �מני� � ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהע�ר
,�� האמ�י ה�רח מק�� לידע ר�צי� �אנ� זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ת
זה, לליל �ח�ה ה�מ� אמצע ��ציא וע�רי�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ��עה
��ל�י� ��מ�נה מעל�ת ��ל�י� חמ� אמצע� ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנ� � �נ��ת ��ל�י� ו�ל� ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקי�
ל� יצא ז�, לעת הרא�ה ל�עת ה�רח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָות�ציא

ו��ה מעל�ת וחמ�י� �ל� חלקי�אמצע� ��ל�י� ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ות�ציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנ� � �נ��ת ��ל�י� ְְְְִִִִֵַָָֹות�ע
ו�ל� מאה אמצע� ל� יצא ז�, לעת ה�סל�ל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
� �נ��ת ואר�עי� ו�� חלקי� וע�רי� ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעל�ת
ה�רח, מאמצע ה�מ� אמצע �גרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנ�
ו�� חלקי� וחמ�י� ��מ�נה מעל�ת ע�רה �בע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָי�אר
ה�רחק ל� יצא א�ת�, �כ�ל ה�רחק; ה�א וזה � ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�נ��ת
חלקי� וחמ�י� ו��ה מעל�ת ��ל�י� חמ� ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹה�פ�ל

��סי� לפיכ� י"ב; נ"ו ל"ה סימנ� � �נ��ת ע�רה ְְְְִִִִֵֵֶָָָ���י�
ל� ויצא �ה�דענ�, �מ� מעל�ת, חמ� ה�סל�ל אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וע�רי� ואחד מעל�ת ��מ�נה מאה ה�כ��, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָה�סל�ל
�דר� ��סל�ל, החלקי� על מק�ידי� ואי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָחלקי�,

��מ�. ְֵֶֶֶַַ��ארנ�

.Ëלחקר �ה�א[לחשב]�באנ� ה�כ��, ה�סל�ל זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ
אחד; וחלק מעל�ת חמ� ��� מנה נמצאת � ��מ�נה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
�גרע ��מ�ני�, מ�אה �ח�ת היה ה�כ�� �ה�סל�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�לפי
ה�רח; אמצע מ� אחד וחלק מעל�ת חמ� �ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�נה
חלקי� ��ל�י� ��ל�ה מעל�ת ואר�עי� �מ�נה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹי�אר
על ות�סי� חלק, ה�נ��ת �ע�ה �נ��ת; ��ל�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹות�ע
��ר �מ�ל ז�, ��עה האמ�י ה�רח מק�� ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקי�.
מ�עלת חלקי� ��ל�י� ו��ה מעל�ת ע�רה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��מ�נה
מק�� �דע ה�ה ה�ר� ועל ל"ו. י"ח סימנ� � ע�רה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ע
ז� �נה מ�ח�ת ��רצה, רא�ה עת �כל האמ�י ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�רח

הע�ל�. ס�� עד הע�ר, ִִֶַָָָָ�היא

טז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מעלהע��לה‡. נ�טה היא �מיד, ה�רח �� ���בב ִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לצפ��, נ�טה חצי� � �מיד ה�מ� �� ���בבת ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהע��לה
��ה� ז�, �נגד ז� �� י� נק��ת ���י לדר��; נ�טה ְֵֶֶֶֶָָ�ְְְְְֵֶֶָָוחצי�
ה�רח ���היה לפיכ�, �ז�. ז� הע��ל�ת ��י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��גע�ת
�נגד �מ� �ל �ע��לה ס�בב נמצא מ��יה�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�אחת
ה�ק��ת, מ��י מאחת ה�רח יצא וא� ��וה; �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה�מ�

לדר�מ� א� ה�מ� לצפ�� מה�� ����הנמצא ה�ק�ה . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ�ִֶֶָָ
'רא�' ה�קראת היא ה�מ�, לצפ�� לנט�ת ה�רח ;יתחיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

היא ה�מ�, לדר�� לנט�ת ה�רח יתחיל ����ה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ְְַוה�ק�ה
'זנב'. לאה�קראת �� �אי� הרא�, לזה י� �וה �מהל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מ�לה אח�ר�ית, ���ל�ת ה�ל� וה�א �רע��; ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ספת
�מיד. ס�בב ה�א וכ� לדלי, �מ�גי� ְְְִִִִִִֵֵָָָלדגי�

ואחת·. חלקי� �ל�ה אחד, �י�� האמצעי הרא� ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל�
��ל�י� אחד ימי�, �ע�רה מהלכ� נמצא �נ��ת; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹע�רה

�נ��ת ואר�עי� ו�בע י��,חלקי� �מאה מהלכ� ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
�נ��ת ואר�עי� ו�ל� חלקי� ע�ר ו�בעה מעל�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמ�
��י� י��, �אל� מהלכ� ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנ� �ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
� �נ��ת וע�ר חלקי� וחמ�י� ו�בעה מעל�ת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמ�י�
אלפי� �ע�רת מהלכ� �ארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנ�
חלקי� ��ל�י� ואחד מעל�ת ו��י� ות�ע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹי��,
מהלכ� ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנ� � �נ��ת ְְְְְֲִִִִַַָָָָָואר�עי�
חלקי� ��ל�י� ��ני� אחת מעלה י��, וע�רי� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלת�עה

מהל ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנ� � �נ��ת ל�נהות�ע כ� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקי� ואר�עי� ואר�עה מעל�ת ע�רה �מ�נה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסד�רה,
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנ� � �נ��ת ואר�עי� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ���י�
מאה היה הע�ר, �ה�א חמי�י ליל �תח�ת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרא�
וע�רי� ��מ�נה חלקי� וחמ�י� ו�בעה מעל�ת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָ��מ�ני�

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנ� � ְִִָָ�נ��ת

��ציא‚. � ��רצה עת �כל הרא� מק�� לידע �רצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹא�
ואמצע ה�מ� אמצע ���ציא �דר� העת לא�ת� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצע�
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מעל�ת, ו��י� מא�ת מ�ל� האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�רח,
לע�ל� �כנגד�, העת; �א�ת� הרא� מק�� ה�א � ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוה��אר

ה�נב. מק�� ְְִֶַָָיהיה

ערב„. ליל לתח�ת הרא� מק�� לידע �רצינ� הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�יצד?
� הע�ר �נת �היא ז� מ�נה א�ר לחד� �ני ���מ� ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��ת
ליל �ח�ת עד הע�ר ליל מ�ח�ת ה�מ�רי� ה�מי� ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ�מני�
י��. וע�רי� ��עה ,�� הרא� מק�� לידע ר�צי� �אנ� ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹז�

��דע�,‰. ה�ר� על ה�את לעת הרא� אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ��ציא
הע�ר; על י�� וע�רי� לת�עה מהלכ� ���סי� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָוה�א
מעל�ת ��מ�ני� ���י� מאה הרא� אמצע ל� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיצא
סימנ� � �נ��ת ��ל�י� ו�בע חלקי� וע�רי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹות�עה
ו��י�, מא�ת מ�ל� זה אמצע �גרע ל"ז; כ"ט ְְְְִִִִֵֶֶַַֹקפ"ב
חלקי� ��ל�י� מעל�ת ו�בעי� ו�בע מאה ל� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹי�אר
ה�א וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנ� � �נ��ת וע�רי� ְְְְְִִִֶֶָָָֹו�ל�
הרא�, מק�� נמצא ה�נ��ת. אל �פנה ואל הרא�, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹמק��
חלקי�; ��ל�י� מעל�ת וע�רי� ��בע �ת�לה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹ�מ�ל
מעל�ת וע�רי� ��בע �גי� �מ�ל �נג��, ה�נב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ�מק��

חלקי�. ְֲִִָֹ��ל�י�

.Â;וה�� ה�ל�ל חצי ה�נב, �בי� הרא� �י� יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלע�ל�
יהי הרא�, מק�� �� ��מצא מ�ל �ל �מ�ללפיכ�, ה�נב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

א� � ��וה והחלקי� ה�על�ת מני� �כמ� מ��� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ�ביעי
�ע�ר ה�נב יהיה �ל�ני, �מ�ל מעל�ת �ע�ר הרא� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מ���. �ביעי מ��ל ְֲִִִִֶַַָמעל�ת

.Êה�רח �מק�� ה�נב �מק�� הרא� מק�� ��דע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�מאחר
הרא� ע� ה�רח מצאת א� � ��ל��� הת��נ� ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמ�י,
ה�רח �אי� �דע אחד, וחלק אחת �מעלה ה�נב ע� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָא�
ה�רח ראית וא� לדר�מ�; ולא ה�מ� לצפ�� לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנ�טה
�ה�רח �דע ה�נב, �נגד ה�ל� וה�א הרא� מק�� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
והרי ה�נב מק�� לפני ה�רח היה וא� ה�מ�; לצפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנ�טה
ה�מ�. לדר�� נ�טה �ה�רח �דע הרא�, �נגד ה�ל� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�א

.Áהיא לדר�מ�, א� ה�מ� לצפ�� ה�רח ���טה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ט�ה
ה�רח' 'רחב 'רחבה�קראת נקרא לצפ��, נ�טה היה א� ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

וא� �ר�מי'. 'רחב נקרא לדר��, נ�טה היה וא� ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹצפ�ני',
רחב, ל� יהיה לא � ה�ק��ת מ��י �אחת ה�רח ְִֶַֹֹ�ְְְִֵֵַַַַַָָָהיה

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Ë�י� מעל�ת, חמ� על יתר ה�רח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלע�ל�
הרא�, מ� יתחיל �ר��: ה�א �� א�א �דר��; �י� ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ�צפ��
לחמ� ���יע עד ונ�ס� ה�ל� וה�רחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב ל� יהיה ��א עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעל�ת;
נ�ס� וה�רחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר ל�נב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ����יע
יהיה ��א עד ויתקרב, ויחזר מעל�ת; לחמ� ���יע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעד

רחב. ַֹל�

.È,רצה�� עת �כל ה�א ��ה ה�רח רחב לידע �רצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�
��ציא � �ר�מי א� ה�א צפ�ני �מק��וא� הרא� מק�� ְְְְְִִִִָֹ

מ�ק�� הרא� מק�� ותגרע העת, לא�ת� האמ�י ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹה�רח
הרחב'. 'מסל�ל ה�קרא ה�א וה��אר, האמ�י; א�ה�רח ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

�דע ��מ�ני�, מאה עד אחת מ�עלה הרחב מסל�ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיהיה
מאה על יתר ה�סל�ל היה וא� צפ�ני; ה�רח ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�רחב

מאה היה וא� �ר�מי; ה�רח �רחב �דע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ��מ�ני�,
ל�רח אי� ��וה, ו��י� מא�ת �ל� א� ��וה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ��מ�ני�
היא, ��ה הרחב מסל�ל מנת ותראה ותחזר �לל. ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹֹרחב
'רחב ה�קרא וה�א לדר��; א� לצפ�� נט�ת� �ע�ר ְְְְְְִִִַַָָָָֹוה�א

��ארנ�. �מ� 'ה�פ�ני', א� ה�ר�מי' ְְְְִִֵֵֶַַַַַָה�רח

.‡Èהרחב מסל�ל מנת היא מסל�לוכ�ה יהיה א� ? ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹ
חלקי�; וחמ�י� �ני� מנת� �היה מעל�ת, ע�ר ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהרחב
מעלה מנת� �היה מעל�ת, ע�רי� ה�ה ה�סל�ל יהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוא�
ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ��ל�ה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹאחת
וא� חלקי�; ��ל�י� מעל�ת ��י מנת� �היה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָֹֹ�ל�י�,
��ל�ה מעל�ת �ל� מנת� �היה אר�עי�, ה�סל�ל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
מנת� �היה חמ�י�, ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָע�ר
��י�, ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� מעל�ת ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹ�ל�
יהיה וא� חלקי�; וע�רי� מעל�ת אר�ע מנת� ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָ�היה
��ני� מעל�ת אר�ע מנת� �היה �בעי�, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָה�סל�ל
מנת� �היה �מ�ני�, ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָואר�עי�
ה�סל�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� וחמ�ה מעל�ת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָאר�ע

מעל�ת. חמ� מנת� �היה ְְְֲִִִֵֶַָָ��עי�,

.·Èלפי לה� הרא�י ��ח � הע�ר�ת ע� אחדי� יהי� ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָוא�
ה�מ� �מסל�ל �ע�ית �מ� ה�נ�ת, ��י ��י� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�תר
�ל� הרחב מסל�ל �היה הרי �יצד? ה�רח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ�במסל�ל
חמ�י�, ה�סל�ל היה �א�� ידע� �כבר � מעל�ת ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמ�י�
היה וא�� חלקי�, וחמ�י� מעל�ת �ל� מנת� ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
וע�רי� מעל�ת אר�ע מנת� היתה ��י�, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָה�סל�ל
חלקי�, �ל�י� ה�נ�ת, ��י �י� ה�תר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹחלקי�;
זה מסל�ל ח���� לפי ונמצא מעלה; לכל חלקי� ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ�ל�ה
וחמ�י� ות�עה מעל�ת �ל� מנת� וחמ�י�, �ל� ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹ�ה�א

�מני�. מני� �כל �ע�ה ז�, �ר� ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקי�.

.‚È�מ� ��עי� עד הרחב מסל�ל �ל מנת� ��דע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר
יהיה �א� ה�סל�ל; מנינ�ת �ל �ל מנ�ת �דע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�דענ��,
�גרע � ��מ�ני� מאה עד ��עי� על יתר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָה�סל�ל

ה�נה. �� �דע וה��אר ��מ�ני�, מ�אה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�סל�ל

.„Èעד ��מ�ני� מ�אה יתר ה�סל�ל היה א� ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוכ�
וה��אר ��מ�ני�, מאה מ��� �גרע � ו�בעי� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאתי�

ה�נה. �� ֵַַָָ�דע

.ÂË�ל� עד ו�בעי� מאתי� על יתר ה�סל�ל היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹוא�
וה��אר ו��י�, מא�ת מ�ל� א�ת� �גרע � ו��י� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמא�ת

ה�נה. �� ֵַַָָ�דע

.ÊËגרע� � וחמ�י� מאה ה�סל�ל �היה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
��נת ידע�, �כבר �ל�י�. נ�אר ��מ�ני�, מ�אה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹא�ת�
מנת �היה וכ� חלקי�; ��ל�י� מעל�ת ��י ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹ�ל�י�,

חלקי�. ��ל�י� מעל�ת ��י וחמ�י�, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָֹמאה

.ÊÈמאה מ��� �גרע � מאתי� ה�סל�ל �היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
היא ע�רי�, ��נת ידע�, �כבר ע�רי�. י�אר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��מ�ני�,
מנת �היה א� וכ� חלקי�; ואר�עי� ��ל�ה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה
חלקי�. ואר�עי� ��ל�ה אחת מעלה �היה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתי�,

.ÁÈ�מ�ל א�ת� �גרע � מא�ת �ל� ה�סל�ל �היה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי
��י�, ��נת ידע�, �כבר ��י�. נ�אר ו��י�, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמא�ת
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מא�ת, �ל� מנת היא וכ� חלקי�; וע�רי� מעל�ת ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹאר�ע
ה�נינ�ת. �כל ז�, �ר� ועל חלקי�. וע�רי� מעל�ת ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָאר�ע

.ËÈר�ח �באיז� ה�א, ��ה ה�רח רחב לידע �רצינ� ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
�ני ��ת ערב ליל �תח�ת �ר�מי, וא� צפ�ני א� ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָה�א
האמ�י, ה�רח ��ק�� ידע�, �כבר ז�; מ�נה א�ר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחד�
חלקי� ואר�עי� מעל�ת ע�רה ��מ�נה זה �ליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
�א�ת� היה הרא� �מק�� מ'; י"ח סימנ� � ��ר ְְִִַַָָָָָֹמ��ל
מ��ל חלקי� ��ל�י� מעל�ת וע�רי� ��בע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהעת,
ה�רח, מ�ק�� הרא� מק�� �גרע ל'. כ"ז סימנ� � ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ�ת�לה
ו��ה מעל�ת ��ל�י� אחת מאתי� הרחב מסל�ל ל� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹיצא
החלקי� על מ��יחי� �אי� לפי � ו' רל"א סימנ� � ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָחלקי�
��רכי� זה מסל�ל �ל ה�נה ונמצא ה�סל�ל. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�כל
חלקי�; וחמ�י� ��ל�ה מעל�ת �ל� זה, �פרק ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��ארנ�
�הרי � �ר�מי וה�א זה, ליל �תח�ת ה�רח רחב ה�א ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה

��מ�ני�. מאה על יתר ְְִֵֵַַַָָה�סל�ל

יז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�מ�כני�‡. עתידי� ��הי� �די �הק�מנ� ה�ברי� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ל

ותח�ב �תחיל זאת, לדעת �כ��רצה הרא�ה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
�מק�� האמ�י ה�רח �מק�� האמ�י ה�מ� מק�� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָות�ציא
מ�ק האמ�י ה�מ� מק�� ותגרע הרא�ה, ל�עת ��הרא� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
רא���'. 'אר� ה�קרא ה�א וה��אר, האמ�י; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹה�רח

רחב·. �דע ה�רח, �מק�� הרא� מק�� ��דע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ�מאחר
וה�א �ר�מי; א� צפ�ני רחב ה�א וא� ה�א, ��ה ְְְְִִִֵַַַַָָֹה�רח
�ברחב הרא��� ה�ה �אר� וה�הר רא���'. 'רחב ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹה�קרא

לפני�. מ�כני� �ניה� ויהי� ְְְְִִִֵֶֶָָָהרא���,

מעל�ת‚. ��ע ל� יצא א� הרא���: זה �אר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהת��נ�
לע�ל� אפ�ר �אי �ו�אי �דע � �ח�ת א� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ��וה
א�ה ואי� י�ראל, אר� �כל ה�ילה �א�ת� ה�רח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ראה
על יתר הרא��� האר� יהיה וא� אחר; ח���� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹצרי�
�כל יראה �ה�רח �ו�אי �דע � מעל�ת ע�רה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחמ�
יהיה וא� אחר; ח���� צרי� א�ה ואי� י�ראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאר�
� ע�רה חמ� ועד מעל�ת מ��ע הרא��� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר�
א� ��דע עד הרא�ה, �ח���נ�ת ולחקר לדר� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�צטר�

יראה. לא א� ֵֵֶֶָָֹיראה

האמ�י„. ה�רח מק�� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
מק�� היה א� אבל �א�מי�. מ�ל ס�� עד �די מ�ל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמ�ח�ת
האר� ויהיה ק�ת, מ�ל ס�� עד סרט� מ�ל מ�ח�ת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה�רח
ה�רח �אי� �דע � �ח�ת א� ��וה מעל�ת ע�ר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרא���
היה וא� י�ראל; אר� �כל ה�ילה �א�ת� �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה ו�אי מעל�ת, וע�רי� אר�ע על יתר הרא��� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר�
מעל�ת מע�ר הרא��� האר� היה וא� י�ראל; �ב�ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�כל
�ח���נ�ת ולחקר לדר� �צטר� � וע�רי� אר�ע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא א� יראה א� ��דע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרא�ה,

�איזה‰. ה�רח �ראה הת��נ� הרא�ה: ח���נ�ת ה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוא��
הרא��� האר� מ� �גרע טלה, �מ�ל יהיה א� � ה�א ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ל
מ� �גרע ��ר, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָ��עה
�א�מי�, �מ�ל יהיה וא� אחת; מעלה הרא��� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר�

�מ�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �מ�נה האר� מ� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ�גרע
יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �ני� האר� מ� �גרע ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרט�,
וא� חלקי�; ואר�עי� �ל�ה האר� מ� �גרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�מ�ל
��ל�י� �בעה האר� מ� �גרע �ת�לה, �מ�ל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
אר�עה האר� מ� �גרע מאזני�, �מ�ל יהיה וא� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקי�;
האר� מ� �גרע עקרב, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ��ל�י�
מ� �גרע ק�ת, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאר�עה
�גרע �די, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר�
�לי, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� אר�עה האר� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמ�
�מ�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �ל�ה האר� מ� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�גרע
וה��אר חלקי�. וחמ�י� �מ�נה האר� מ� �גרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹ�גי�,
ה�קרא ה�א החלקי�, א�� מ��� ��גרע אחר האר� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�

�ני'. ִֵֶֹ'אר�

.Âה�רח ��ק�� לפי א��? חלקי� ��רעי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָול�ה
�יניה� י� ���י א�א ,�� ��ראה ה�ק�� אינ� ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמ�י
ו���י ה�ראה'; '���י ה�קרא וה�א �ברחב, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�אר�
מ� א�ת� ��רעי� לע�ל� הרא�ה, ��עת האר� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמראה

�אמרנ�. �מ� ְְֶֶַָָֹהאר�,

.Ê,צפ�ני ה�רח רחב היה א� � הרחב מראה ���י ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הרא���; הרחב מ� הרחב מראה ���י �ל חלקי� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ��רעי�

�ל החלקי� מ�סיפי� �ר�מי, ה�רח רחב היה ���יוא� ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב ��היה �מה הרא���. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
א�ת� מ��� ��רעי� א� עליו ���סיפי� אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהרא���

�ני'. 'רחב ה�קרא ה�א ְֲִִִֵַַַָָֹהחלקי�,

.Á�א א�ת�? ��רעי� א� ���סיפי� החלקי� ה� ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכ�ה
�מ�ל יהיה וא� חלקי�; ��עה טלה, �מ�ל ה�רח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
ע�ר ��ה �א�מי�, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ע�רה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ��ר,
חלקי�; וע�רי� �בעה סרט�, �מ�ל יהיה וא� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקי�;
יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� �מ�נה אריה, �מ�ל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹוא�
�מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� אר�עה �ת�לה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�מ�ל
עקרב, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ��ה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזני�,
אר�עה ק�ת, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמ�ה
��ל�י� ��ה �די, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹואר�עי�
וא� חלקי�; וע�רי� �בעה �לי, �מ�ל יהיה וא� ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקי�;

חלקי�. ע�ר �ני� �גי�, �מ�ל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה

.Ëהרחב מ� א�ת� �גרע א��, חלקי� ��דע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�מאחר
ל� ויצא � �ה�דענ�� �מ� עליו, א�ת� ��סי� א� ְְְְִִֵֵֶַָָָָהרא���,
ותדע �ר�מי, א� צפ�ני ה�א א� ידע� �כבר ה�ני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכי� ה�ני; הרחב זה נע�ה חלקי� וכ�ה מעל�ת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ��ה

עתיד. ויהיה לפני�, ְְְִִֶֶָָא�ת�

.Èמ�ני מקצת�, ה�ה ה�ני הרחב מ� ות�ח �חזר �� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר
ה�קצת היא וכ�ה �מע�ל�. מעט נל�ז ���ח�ה�רח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ע�רי� עד טלה מ�ל מ�ח�ת ה�רח מק�� יהיה א� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ���?
מעלה ע�רי� עד מאזני� מ�ל מ�ח�ת א� מ���, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹמעלה
ה�רח יהיה וא� חמ�יו; �ני ה�ני הרחב מ� ��ח � ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמ���
א� ��ר, מ��ל מעל�ת ע�ר עד טלה מ��ל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמע�רי�
� עקרב מ��ל מעל�ת ע�ר עד מאזני� מ��ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמע�רי�
מע�ר ה�רח יהיה וא� �לי�ית�; ה�ני הרחב מ� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��ח
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מא�ת, �ל� מנת היא וכ� חלקי�; וע�רי� מעל�ת ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹאר�ע
ה�נינ�ת. �כל ז�, �ר� ועל חלקי�. וע�רי� מעל�ת ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָאר�ע

.ËÈר�ח �באיז� ה�א, ��ה ה�רח רחב לידע �רצינ� ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
�ני ��ת ערב ליל �תח�ת �ר�מי, וא� צפ�ני א� ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָה�א
האמ�י, ה�רח ��ק�� ידע�, �כבר ז�; מ�נה א�ר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחד�
חלקי� ואר�עי� מעל�ת ע�רה ��מ�נה זה �ליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
�א�ת� היה הרא� �מק�� מ'; י"ח סימנ� � ��ר ְְִִַַָָָָָֹמ��ל
מ��ל חלקי� ��ל�י� מעל�ת וע�רי� ��בע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהעת,
ה�רח, מ�ק�� הרא� מק�� �גרע ל'. כ"ז סימנ� � ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ�ת�לה
ו��ה מעל�ת ��ל�י� אחת מאתי� הרחב מסל�ל ל� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹיצא
החלקי� על מ��יחי� �אי� לפי � ו' רל"א סימנ� � ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָחלקי�
��רכי� זה מסל�ל �ל ה�נה ונמצא ה�סל�ל. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ�כל
חלקי�; וחמ�י� ��ל�ה מעל�ת �ל� זה, �פרק ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��ארנ�
�הרי � �ר�מי וה�א זה, ליל �תח�ת ה�רח רחב ה�א ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה

��מ�ני�. מאה על יתר ְְִֵֵַַַָָה�סל�ל

יז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�מ�כני�‡. עתידי� ��הי� �די �הק�מנ� ה�ברי� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ל

ותח�ב �תחיל זאת, לדעת �כ��רצה הרא�ה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
�מק�� האמ�י ה�רח �מק�� האמ�י ה�מ� מק�� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָות�ציא
מ�ק האמ�י ה�מ� מק�� ותגרע הרא�ה, ל�עת ��הרא� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
רא���'. 'אר� ה�קרא ה�א וה��אר, האמ�י; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹה�רח

רחב·. �דע ה�רח, �מק�� הרא� מק�� ��דע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ�מאחר
וה�א �ר�מי; א� צפ�ני רחב ה�א וא� ה�א, ��ה ְְְְִִִֵַַַַָָֹה�רח
�ברחב הרא��� ה�ה �אר� וה�הר רא���'. 'רחב ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹה�קרא

לפני�. מ�כני� �ניה� ויהי� ְְְְִִִֵֶֶָָָהרא���,

מעל�ת‚. ��ע ל� יצא א� הרא���: זה �אר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהת��נ�
לע�ל� אפ�ר �אי �ו�אי �דע � �ח�ת א� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ��וה
א�ה ואי� י�ראל, אר� �כל ה�ילה �א�ת� ה�רח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ראה
על יתר הרא��� האר� יהיה וא� אחר; ח���� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹצרי�
�כל יראה �ה�רח �ו�אי �דע � מעל�ת ע�רה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחמ�
יהיה וא� אחר; ח���� צרי� א�ה ואי� י�ראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאר�
� ע�רה חמ� ועד מעל�ת מ��ע הרא��� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר�
א� ��דע עד הרא�ה, �ח���נ�ת ולחקר לדר� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�צטר�

יראה. לא א� ֵֵֶֶָָֹיראה

האמ�י„. ה�רח מק�� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
מק�� היה א� אבל �א�מי�. מ�ל ס�� עד �די מ�ל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמ�ח�ת
האר� ויהיה ק�ת, מ�ל ס�� עד סרט� מ�ל מ�ח�ת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה�רח
ה�רח �אי� �דע � �ח�ת א� ��וה מעל�ת ע�ר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרא���
היה וא� י�ראל; אר� �כל ה�ילה �א�ת� �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה ו�אי מעל�ת, וע�רי� אר�ע על יתר הרא��� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר�
מעל�ת מע�ר הרא��� האר� היה וא� י�ראל; �ב�ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�כל
�ח���נ�ת ולחקר לדר� �צטר� � וע�רי� אר�ע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא א� יראה א� ��דע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרא�ה,

�איזה‰. ה�רח �ראה הת��נ� הרא�ה: ח���נ�ת ה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוא��
הרא��� האר� מ� �גרע טלה, �מ�ל יהיה א� � ה�א ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ל
מ� �גרע ��ר, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָ��עה
�א�מי�, �מ�ל יהיה וא� אחת; מעלה הרא��� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר�

�מ�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �מ�נה האר� מ� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ�גרע
יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �ני� האר� מ� �גרע ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרט�,
וא� חלקי�; ואר�עי� �ל�ה האר� מ� �גרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�מ�ל
��ל�י� �בעה האר� מ� �גרע �ת�לה, �מ�ל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
אר�עה האר� מ� �גרע מאזני�, �מ�ל יהיה וא� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקי�;
האר� מ� �גרע עקרב, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ��ל�י�
מ� �גרע ק�ת, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאר�עה
�גרע �די, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר�
�לי, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� אר�עה האר� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמ�
�מ�ל יהיה וא� חלקי�; וחמ�י� �ל�ה האר� מ� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�גרע
וה��אר חלקי�. וחמ�י� �מ�נה האר� מ� �גרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹ�גי�,
ה�קרא ה�א החלקי�, א�� מ��� ��גרע אחר האר� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�

�ני'. ִֵֶֹ'אר�

.Âה�רח ��ק�� לפי א��? חלקי� ��רעי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָול�ה
�יניה� י� ���י א�א ,�� ��ראה ה�ק�� אינ� ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמ�י
ו���י ה�ראה'; '���י ה�קרא וה�א �ברחב, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�אר�
מ� א�ת� ��רעי� לע�ל� הרא�ה, ��עת האר� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמראה

�אמרנ�. �מ� ְְֶֶַָָֹהאר�,

.Ê,צפ�ני ה�רח רחב היה א� � הרחב מראה ���י ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הרא���; הרחב מ� הרחב מראה ���י �ל חלקי� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ��רעי�

�ל החלקי� מ�סיפי� �ר�מי, ה�רח רחב היה ���יוא� ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרחב ��היה �מה הרא���. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
א�ת� מ��� ��רעי� א� עליו ���סיפי� אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהרא���

�ני'. 'רחב ה�קרא ה�א ְֲִִִֵַַַָָֹהחלקי�,

.Á�א א�ת�? ��רעי� א� ���סיפי� החלקי� ה� ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכ�ה
�מ�ל יהיה וא� חלקי�; ��עה טלה, �מ�ל ה�רח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
ע�ר ��ה �א�מי�, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ע�רה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ��ר,
חלקי�; וע�רי� �בעה סרט�, �מ�ל יהיה וא� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקי�;
יהיה וא� חלקי�; ��ל�י� �מ�נה אריה, �מ�ל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹוא�
�מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� אר�עה �ת�לה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�מ�ל
עקרב, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ��ה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזני�,
אר�עה ק�ת, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ואר�עי� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמ�ה
��ל�י� ��ה �די, �מ�ל יהיה וא� חלקי�; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹואר�עי�
וא� חלקי�; וע�רי� �בעה �לי, �מ�ל יהיה וא� ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקי�;

חלקי�. ע�ר �ני� �גי�, �מ�ל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה

.Ëהרחב מ� א�ת� �גרע א��, חלקי� ��דע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�מאחר
ל� ויצא � �ה�דענ�� �מ� עליו, א�ת� ��סי� א� ְְְְִִֵֵֶַָָָָהרא���,
ותדע �ר�מי, א� צפ�ני ה�א א� ידע� �כבר ה�ני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכי� ה�ני; הרחב זה נע�ה חלקי� וכ�ה מעל�ת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ��ה

עתיד. ויהיה לפני�, ְְְִִֶֶָָא�ת�

.Èמ�ני מקצת�, ה�ה ה�ני הרחב מ� ות�ח �חזר �� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר
ה�קצת היא וכ�ה �מע�ל�. מעט נל�ז ���ח�ה�רח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ע�רי� עד טלה מ�ל מ�ח�ת ה�רח מק�� יהיה א� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ���?
מעלה ע�רי� עד מאזני� מ�ל מ�ח�ת א� מ���, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹמעלה
ה�רח יהיה וא� חמ�יו; �ני ה�ני הרחב מ� ��ח � ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמ���
א� ��ר, מ��ל מעל�ת ע�ר עד טלה מ��ל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמע�רי�
� עקרב מ��ל מעל�ת ע�ר עד מאזני� מ��ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמע�רי�
מע�ר ה�רח יהיה וא� �לי�ית�; ה�ני הרחב מ� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��ח
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מעל�ת מע�ר א� מ���, ע�רי� עד ��ר מ��ל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַמעל�ת
ה�ני הרחב מ� ��ח � מ��� ע�רי� עד עקרב ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמ��ל
עד ��ר מ��ל מעל�ת מע�רי� ה�רח יהיה וא� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרביעית�;
הרחב מ� ��ח � ס�פ� עד עקרב מ��ל מע�רי� א� ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹס�פ�,
עד �א�מי� מ�ל מ�ח�ת ה�רח יהיה וא� חמי�ית�; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָה�ני
מעל�ת ע�ר עד ק�ת מ�ל מ�ח�ת א� מ���, מעל�ת ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַע�ר
ה�רח יהיה וא� �ת�ת�; ה�ני הרחב מ� ��ח � ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמ���
מע�ר א� מ���, ע�רי� עד �א�מי� מ��ל מעל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמע�ר
חצי ה�ני הרחב מ� ��ח � מ��� ע�רי� עד ק�ת ְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמ��ל
עד �א�מי� מ��ל מע�רי� ה�רח מק�� יהיה וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�ת�ת�;
חמ� עד ק�ת מ��ל מע�רי� א� מ���, וע�רי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחמ�
וא� �ת�ת�; רביע ה�ני הרחב מ� ��ח � מ��� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹוע�רי�
חמ� עד �א�מי� מ��ל וע�רי� מחמ� ה�רח מק�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיהיה
עד ק�ת מ��ל וע�רי� מחמ� א� סרט�, מ��ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמעל�ת
�א� �אי� לפי �ל��, ��ח לא � �די מ��ל מעל�ת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹחמ�
ע�ר עד סרט� מ��ל מחמ� ה�רח יהיה וא� מע�ל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָנליזת
הרחב מ� ��ח � מ��� ע�ר עד �די מ��ל מחמ� א� ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמ���,
מ��ל מע�ר ה�רח מק�� יהיה וא� �ת�ת�; רביע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָה�ני
ע�רי� עד �די מ��ל מע�ר א� מ���, ע�רי� עד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָסרט�
מק�� יהיה וא� �ת�ת�; חצי ה�ני הרחב מ� ��ח � ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹמ���
מ��ל מע�רי� א� ס�פ�, עד סרט� מ��ל מע�רי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָה�רח
יהיה וא� �ת�ת�; ה�ני הרחב מ� ��ח � ס�פ� עד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ�די
א� מ���, מעל�ת ע�ר עד אריה מ�ל מ�ח�ת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָה�רח
הרחב מ� ��ח � מ��� מעל�ת ע�ר עד �לי מ�ל ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹמ�ח�ת

ח מ��לה�ני מעל�ת מע�ר ה�רח יהיה וא� מי�ית�; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ע�רי� עד �לי מ��ל מע�ר א� מ���, ע�רי� עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַאריה
ה�רח יהיה וא� רביעית�; ה�ני הרחב מ� ��ח � ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמ���
מע�רי� א� �ת�לה, מ��ל ע�ר עד אריה מ��ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמע�רי�
הרחב מ� ��ח � �גי� מ��ל מעל�ת ע�ר עד �לי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹמ��ל
עד �ת�לה מ��ל מע�ר ה�רח יהיה וא� �לי�ית�; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה�ני
הרחב מ� ��ח � ס�פ� עד �גי� מ��ל מע�ר א� ִִִִֵֶֶַַַַַָָֹס�פ�,
ה�ני, הרחב מ� ���ח ה�קצת וזאת חמ�יו. �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹה�ני

ה�רח'. 'מע�ל ה�קראת ְְִִֵֵַַַַַָהיא

.‡Èה�א א� ותראה ה�רח, �רחב ותת��נ� �חזר �� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר
ה�ה ה�רח מע�ל �גרע צפ�ני, היה א� � �ר�מי א� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפ�ני
��סי� �ר�מי, ה�רח רחב היה וא� ה�ני; האר� ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ני. האר� על ה�ה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה�ע�ל
מ�ל ס�� עד �די מ�ל מ�ח�ת ה�רח מק�� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ��היה
ס�� עד סרט� מ�ל מ�ח�ת ה�רח היה א� אבל ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָ�א�מי�.
צפ�ני, ה�רח רחב יהיה �א� � הפ� ה�בר יהיה ק�ת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמ�ל
ה�רח רחב יהיה וא� ה�ני; האר� על ה�ע�ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ��סי�
האר� ��היה �מה ה�ני. האר� מ� ה�ע�ל �גרע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ר�מי,
'אר� ה�קרא ה�א מ���, �גרע א� עליו ���סי� אחר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹה�ני
נת� ולא מע�ל, נליזת �� יהיה לא �א� ודע, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�לי�י'.
ה�ני האר� יהיה � �ל�� ה�ני הרחב מ� לקחת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהח����

ה�לי�י האר� ה�א יתר.עצמ�, ולא �ח�ת �לא ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.·Èוה�א ה�ה, ה�לי�י האר� ותראה �חזר �� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה א� ה�א: מ�ל �איזה � וה�מ� ה�רח ��י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�על�ת

ה�לי�י האר� על ��סי� טלה, �מ�ל א� �גי� ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ�מ�ל
��סי��ת�ת�; ��ר, �מ�ל א� �לי �מ�ל האר� יהיה וא� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ

�די �מ�ל האר� יהיה וא� חמי�ית�; ה�לי�י האר� ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
וא� �ת�ת�; ה�לי�י האר� על ��סי� �א�מי�, �מ�ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹא�
האר� ��יח סרט�, �מ�ל א� ק�ת �מ�ל האר� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מ���; �גרע ולא עליו, ��סי� ולא �ה�א, �מ�ת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹה�לי�י
מ� �גרע אריה, �מ�ל א� עקרב �מ�ל האר� היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹוא�
מאזני� �מ�ל האר� יהיה וא� חמי�ית�; ה�לי�י ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר�
�מה �לי�ית�. ה�לי�י האר� מ� �גרע �ת�לה, �מ�ל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹא�
מ���, �גרע א� עליו, ���סי� אחר ה�לי�י האר� ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��היה
רביעי'. 'אר� ה�קרא ה�א � �ה�א �מ�ת א�ת� ��יח ְְְִִִִֶֶַַַָֹא�
�ני מ��� ות�ח הרא���, ה�רח רחב אצל �חזר �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹואחר
ה�דינה'. �ב� 'מנת ה�קרא ה�א וזה � לע�ל� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ�לי�יו

צפ�ני ה�רח רחב יהיה א� � ותראה מנתותת��נ� ��סי� , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ה�רח רחב יהיה וא� הרביעי; האר� על ה�דינה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ�ב�
�מה הרביעי. האר� מ� ה�דינה �ב� מנת �גרע ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ�ר�מי,
���סיפי� א� מ���, ���רעי� אחר הרביעי האר� ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��היה

הרא�ה'. 'ק�ת ה�קרא ה�א � ְְִִֶֶַָָָָָעליו

.‚Èערב �ליל ה�רח יראה א� לחקר ��אנ� הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�יצד?
מק�� ��ציא � יראה לא א� ז� מ�נה א�ר לחד� �ני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ��ת
ז� ל�עה ה�רח ורחב האמ�י ה�רח �מק�� האמ�י ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�מ�
��בע האמ�י, ה�מ� מק�� ל� יצא �ה�דענ��. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מ�
ויצא ט'; ז' סימנ� � ��ר מ��ל חלקי� ות�עה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעל�ת
ו��ה מעל�ת ע�רה ��מ�נה האמ�י, ה�רח מק�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָל�
ל� ויצא ל"ו; י"ח סימנ� � ��ר מ��ל חלקי� ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ��ל�י�

��ל�ה מעל�ת �ל� �ר�� �ר�ח ה�רח, וחמ�י�רחב ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹ
מק�� ותגרע הרא���; הרחב ה�א וזה נ"ג, ג' סימנ� � ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹחלקי�
ו�בעה מעל�ת ע�רה אחת י�אר ה�רח, מ�ק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�מ�
הרא���; האר� ה�א וזה כ"ז, י"א סימנ� � חלקי� ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹוע�רי�
מעלה האר� מראה ���י יהיה ��ר, �מ�ל ה�רח �היה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�לפי
האר� ל� יצא הרא���; האר� מ� א�ת� לגרע ורא�י ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
כ"ז; י' סימנ� � חלקי� וע�רי� ו�בעה מעל�ת ע�ר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָה�ני,
ה�רח �רחב �לפי חלקי�, ע�רה הרחב מראה ���י יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוכ�
ע�רה �ה�א ה�ראה ���י עליו לה�סי� רא�י �ר�מי, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהיה
חלקי� ��ל�ה מעל�ת אר�ע ה�ני, הרחב ל� יצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹחלקי�;
מעל�ת ע�רה ��מ�נה ה�רח �היה �לפי ג'; ד' סימנ� �ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה�קרא וה�א רביעית�, ה�ני הרחב מ� ל�ח רא�י ��ר, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמ��ל

ה�רח' אחת'מע�ל מעלה ז�, לעת ה�רח מע�ל ל� יצא ; ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָ
��נ��ת. מדק�קי� �אי� לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק

.„È�י� האמ�י ה�רח �מק�� �ר�מי, ה�רח �רחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�לפי
האר� על ה�ע�ל לה�סי� רא�י � סרט� ורא� �די ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹרא�
מעל�ת ע�רה אחת ה�לי�י, האר� ל� יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה�ני;
�האר� �לפי כ"ח; י"א סימנ� � חלקי� וע�רי� ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹ��מ�נה
ה�לי�י האר� על לה�סי� רא�י ��ר, �מ�ל ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹה�ה
ויצא חלקי�; ע�ר ��מ�נה מעל�ת ��י �ה�א ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָחמי�ית�,
ואר�עי� ו��ה מעל�ת ע�רה �ל� הרביעי, האר� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹל�
הרא���, הרחב אצל וחזרנ� מ"ו; י"ג סימנ� � ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹחלקי�
��י וה�א ה�דינה, �ב� מנת יצא � �לי�יו �ני ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹולקחנ�

- h"qyz'd a`Îmgpn 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

הרחב �היה �לפי חלקי�; ��ל�י� וחמ�ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמעל�ת
הרביעי; האר� מ� ה�דינה �ב� מנת לגרע רא�י ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ�ר�מי,
סימנ� � חלקי� ע�ר ואחד מעל�ת ע�רה אחת ל� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָי�אר

וז� י"א. הרא�הי"א ק�ת ז�היא �ר� ועל ה�ה. ��ילה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
י� חלקי� וכ�ה מעל�ת ��ה הרא�ה ק�ת ותדע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ע�ה

לע�ל�. ��רצה, רא�ה ליל �כל ,��ְְְְִִֵֶֶָָָָ

.ÂËהיה� �א� ודע, .�� �בי� ז�, ק�ת ��צא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר
��ראה אפ�ר אי �ח�ת, א� מעל�ת ��ע הרא�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָק�ת
אר�ע על יתר הרא�ה ק�ת �היה וא� י�ראל; אר� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כל
לכל �ל�י ויהיה יראה, ��א אפ�ר אי מעל�ת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹע�רה

י�ראל. ְִֵֶֶָאר�

.ÊËעד ע�ירית מעלה מ�ח�ת הרא�ה ק�ת �היה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָוא�
האר� אל הרא�ה ק�ת �ער� � ע�רה אר�ע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹס��
ה��י� מ� יראה, לא א� ה�רח יראה א� ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרא���,

הרא�ה'. 'ק�י ה�קראי� וה� ל�; ���ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

.ÊÈמ�תר הרא�ה ק�ת �היה א� הרא�ה: ק�י ה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָוא��
ע�ר, על יתר א� מעל�ת, ע�ר ס�� עד מעל�ת ��ע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�רה �ל� הרא��� האר� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
�ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה לא � .מ�ה ִֵֶֶָֹ

.ÁÈעד מעל�ת ע�ר על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוא�
ויהיה ע�רה, אחת על יתר א� מעל�ת, ע�רה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָס��
ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�רה ��י� הרא��� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר�
�ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא � ִֵֶֶָֹמ�ה

.ËÈמעל�תו ע�רה אחת על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ע�רה, ��י� על יתר א� מעל�ת, ע�רה ��י� ס�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�רה אחת הרא��� האר� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
�ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא � ִֵֶֶָֹמ�ה

.Îמעל�ת ע�רה ��י� על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוא�
ע�רה, �ל� על יתר א� מעל�ת, ע�רה �ל� ס�� ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�ר הרא��� האר� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
מ�ה �ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוא�

יראה. לא �ֵֶָֹ

.‡Îמעל�ת ע�רה �ל� על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוא�
ע�רה אר�ע על יתר א� מעל�ת, ע�רה אר�ע ס�� ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
� י�תר א� מעל�ת, ��ע הרא��� האר� ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמעל�ת,
האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� יראה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹו�אי

ה��י�. ס�� �א�, ועד יראה. לא � מ�ה ְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ח�ת

.·Îערב ליל �ל הרא�ה �ק�ת להת��נ� �אנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�יצד?
ק�ת �ח���� לנ� יצא � ז� מ�נה א�ר לחד� �ני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ��ת
�מ� חלקי�, ע�ר ואחד מעל�ת ע�רה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהרא�ה,
אר�ע עד ע�ר �י� הרא�ה ק�ת �היתה �לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��דע�;

ערכנ� �כבר[השוונו]ע�רה, הרא���; האר� אל א�ת� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ו�בעה מעל�ת ע�רה אחת זה, �ליל ה�ה �האר� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידע�
אחת על יתר הרא�ה ק�ת �היתה �לפי חלקי�. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוע�רי�
ע�רה אחת על יתר הרא��� האר� והיה מעל�ת, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�רה

וכ� ה�צ�ב�ת. ה��י� לפי זה, �ליל יראה ���אי י�דע �ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
.��� הרא��� האר� ע� וק�ת, ק�ת �כל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ע�ה

.‚Î,�� י� ח���נ�ת ��ה הא��, ה�ע�י� מ� ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�כבר
עד הר�ה, ��גענ� אחר � �רע�ני� וכ�ה ��ספ�ת, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכ�ה
�ד�ל: עמק �ח���נ� �אי� קר�בי� �רכי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�המצאנ�
אמר� �לפיכ� �מע�ל�תיו; י� �ד�ל�ת עקלק��ת ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ�ה�רח,

מב�א�" ידע '"�מ� מב�א�'חכמי�: ידע לא ירח ואמר�, . ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
�קצרה' �א �עמי� �אר�ה, �א '�עמי� �מ�חכמי�: � ְֲֲִִַָָָ�ְְְִִָָָָָ

�גרע, �פעמי� ��סי� ��עמי� א��, מח���נ�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��ראה
אר�ה הרא�ה ק�ת �היה �פעמי� הרא�ה; ק�ת ��צא ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעד

��ארנ�. �מ� קצרה, ְְְְִֵֶַָָָ�פעמי�

.„Î�מני מ�סיפי� מה �מ�ני הח���נ�ת, א�� �ל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטע�
מא�� ודבר �בר �ל נ�דע והיא� ��רעי�, מה �מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
חכמת היא � ודבר �בר �ל על והראיה ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָה�ברי�,
ספרי� יו� חכמי �� �ח�ר� וה�ימטר��ת, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה�ק�פ�ת
ה�פרי� אבל החכמי�; �יד עכ�ו ה�צ�יי� וה� ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהר�ה,
י�שכר, מ�ני ה�ביאי� �ימי �הי� י�ראל חכמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ח�ר�

אלינ� ה�יע� �ראי�תלא ה�ברי�, א�� ��ל �מאחר . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
להרהר לאד� אפ�ר ואי �פי, �ה� �אי� ה�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ר�ר�ת

� א�ת�אחריה� �ח�ר� �י� למח�ר, ח���י� אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
��ת��ה �בר ��ל ��י�; א�ת� �ח�ר� �י� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנביאי�
אי� � �פי �ה� �אי� �ראי�ת אמ�ת� ונ�דעה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹטעמ�,
הראיה על א�א ���ד�, א� �אמר� האי� זה על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָס�מכי�

�� וה�ע� �דע.��ת��תה ְְְִֶֶַַַַַָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ד' קודש שבת יו�

יח ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
י�ציא‡. �א� �בר�ר, יד�ע הח����[יראה]�בר ל� ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה ��א ואפ�ר ��ראה, אפ�ר � ��ילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ה�רח
�יא �ה�א מ�ני א� א�ת�, ��כ�י� העבי� א�[עמק]מ�ני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ה�ק��, א�ת� לאנ�י מערב ר�ח �נגד �ב�� הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�היה
למי יראה לא �ה�רח �גיא; י��בי� ה� �א�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ��מצא�
�ה�א למי ויראה �ד�ל, היה אפ�� נמ��, �מק�� ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ�ה�א
קט� �ה�רח �י על א� ותל�ל, �ב�� הר �רא� ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹע�מד
למי א� ה��, �פת על ���כ� למי יראה וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�י�תר;

�ספינה �י�תר.��ה�� קט� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ��� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה�רח·. יראה צח, י�� יהיה א� ה��מי�, �ימ�ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
הח�ה �ימ�ת ��ראה מ�ה ה��מי�,י�תר ��ימ�ת לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

�טהר הרקיע ויראה הר�ה ז� האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹא�
�אויר ��תערב אבק �� �אי� מ�ני �ימ�תי�תר, אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

ויראה האבק, מ�ני מע�� ה�א �א�� האויר יהיה ְְִֵֵֶָָָָָ�ְְְֲִִִֶַַָָהח�ה,
קט�. ֵַַָָָה�רח

ו‚. הרא�ה ק�ת ��מצא זמ� ��ער�וכל הרא��� האר� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קט�� ה�רח יהיה � �צמצ�� ��ה� ה��י� �ני ע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�
�מצא וא� �י�תר. �ב�� �מק�� א�א יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�י�תר,
על וה�סיפ� הר�ה, אר�י� הרא��� והאר� הרא�ה ְְִִֵַַ�ְְֲִִֶֶֶָָָָֹק�ת
אר� �לפי �ד�ל; ה�רח יראה � מעל�ת ��ה� ה��י� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹס��

ל�ל. �גל�ת� �דל� יהיה הרא��� והאר� ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹה��ת
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הרחב �היה �לפי חלקי�; ��ל�י� וחמ�ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמעל�ת
הרביעי; האר� מ� ה�דינה �ב� מנת לגרע רא�י ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ�ר�מי,
סימנ� � חלקי� ע�ר ואחד מעל�ת ע�רה אחת ל� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָי�אר

וז� י"א. הרא�הי"א ק�ת ז�היא �ר� ועל ה�ה. ��ילה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
י� חלקי� וכ�ה מעל�ת ��ה הרא�ה ק�ת ותדע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ע�ה

לע�ל�. ��רצה, רא�ה ליל �כל ,��ְְְְִִֵֶֶָָָָ

.ÂËהיה� �א� ודע, .�� �בי� ז�, ק�ת ��צא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר
��ראה אפ�ר אי �ח�ת, א� מעל�ת ��ע הרא�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָק�ת
אר�ע על יתר הרא�ה ק�ת �היה וא� י�ראל; אר� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כל
לכל �ל�י ויהיה יראה, ��א אפ�ר אי מעל�ת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹע�רה

י�ראל. ְִֵֶֶָאר�

.ÊËעד ע�ירית מעלה מ�ח�ת הרא�ה ק�ת �היה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָוא�
האר� אל הרא�ה ק�ת �ער� � ע�רה אר�ע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹס��
ה��י� מ� יראה, לא א� ה�רח יראה א� ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרא���,

הרא�ה'. 'ק�י ה�קראי� וה� ל�; ���ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

.ÊÈמ�תר הרא�ה ק�ת �היה א� הרא�ה: ק�י ה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָוא��
ע�ר, על יתר א� מעל�ת, ע�ר ס�� עד מעל�ת ��ע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�רה �ל� הרא��� האר� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
�ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה לא � .מ�ה ִֵֶֶָֹ

.ÁÈעד מעל�ת ע�ר על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוא�
ויהיה ע�רה, אחת על יתר א� מעל�ת, ע�רה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָס��
ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�רה ��י� הרא��� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר�
�ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא � ִֵֶֶָֹמ�ה

.ËÈמעל�תו ע�רה אחת על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ע�רה, ��י� על יתר א� מעל�ת, ע�רה ��י� ס�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�רה אחת הרא��� האר� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
�ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא � ִֵֶֶָֹמ�ה

.Îמעל�ת ע�רה ��י� על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוא�
ע�רה, �ל� על יתר א� מעל�ת, ע�רה �ל� ס�� ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; ו�אי � י�תר א� מעל�ת, ע�ר הרא��� האר� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
מ�ה �ח�ת האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוא�

יראה. לא �ֵֶָֹ

.‡Îמעל�ת ע�רה �ל� על מ�תר הרא�ה ק�ת �היה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוא�
ע�רה אר�ע על יתר א� מעל�ת, ע�רה אר�ע ס�� ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָעד
� י�תר א� מעל�ת, ��ע הרא��� האר� ויהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמעל�ת,
האר� יהיה א� מ�ה, �ח�ת ה��ת �היה וא� יראה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹו�אי

ה��י�. ס�� �א�, ועד יראה. לא � מ�ה ְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ח�ת

.·Îערב ליל �ל הרא�ה �ק�ת להת��נ� �אנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�יצד?
ק�ת �ח���� לנ� יצא � ז� מ�נה א�ר לחד� �ני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ��ת
�מ� חלקי�, ע�ר ואחד מעל�ת ע�רה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהרא�ה,
אר�ע עד ע�ר �י� הרא�ה ק�ת �היתה �לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��דע�;

ערכנ� �כבר[השוונו]ע�רה, הרא���; האר� אל א�ת� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ו�בעה מעל�ת ע�רה אחת זה, �ליל ה�ה �האר� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידע�
אחת על יתר הרא�ה ק�ת �היתה �לפי חלקי�. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוע�רי�
ע�רה אחת על יתר הרא��� האר� והיה מעל�ת, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�רה

וכ� ה�צ�ב�ת. ה��י� לפי זה, �ליל יראה ���אי י�דע �ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
.��� הרא��� האר� ע� וק�ת, ק�ת �כל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ע�ה

.‚Î,�� י� ח���נ�ת ��ה הא��, ה�ע�י� מ� ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�כבר
עד הר�ה, ��גענ� אחר � �רע�ני� וכ�ה ��ספ�ת, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכ�ה
�ד�ל: עמק �ח���נ� �אי� קר�בי� �רכי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ�המצאנ�
אמר� �לפיכ� �מע�ל�תיו; י� �ד�ל�ת עקלק��ת ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ�ה�רח,

מב�א�" ידע '"�מ� מב�א�'חכמי�: ידע לא ירח ואמר�, . ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
�קצרה' �א �עמי� �אר�ה, �א '�עמי� �מ�חכמי�: � ְֲֲִִַָָָ�ְְְִִָָָָָ

�גרע, �פעמי� ��סי� ��עמי� א��, מח���נ�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��ראה
אר�ה הרא�ה ק�ת �היה �פעמי� הרא�ה; ק�ת ��צא ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעד

��ארנ�. �מ� קצרה, ְְְְִֵֶַָָָ�פעמי�

.„Î�מני מ�סיפי� מה �מ�ני הח���נ�ת, א�� �ל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטע�
מא�� ודבר �בר �ל נ�דע והיא� ��רעי�, מה �מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
חכמת היא � ודבר �בר �ל על והראיה ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָה�ברי�,
ספרי� יו� חכמי �� �ח�ר� וה�ימטר��ת, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה�ק�פ�ת
ה�פרי� אבל החכמי�; �יד עכ�ו ה�צ�יי� וה� ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהר�ה,
י�שכר, מ�ני ה�ביאי� �ימי �הי� י�ראל חכמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ח�ר�

אלינ� ה�יע� �ראי�תלא ה�ברי�, א�� ��ל �מאחר . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
להרהר לאד� אפ�ר ואי �פי, �ה� �אי� ה�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ר�ר�ת

� א�ת�אחריה� �ח�ר� �י� למח�ר, ח���י� אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
��ת��ה �בר ��ל ��י�; א�ת� �ח�ר� �י� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנביאי�
אי� � �פי �ה� �אי� �ראי�ת אמ�ת� ונ�דעה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹטעמ�,
הראיה על א�א ���ד�, א� �אמר� האי� זה על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָס�מכי�

�� וה�ע� �דע.��ת��תה ְְְִֶֶַַַַַָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ד' קודש שבת יו�

יח ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
י�ציא‡. �א� �בר�ר, יד�ע הח����[יראה]�בר ל� ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה ��א ואפ�ר ��ראה, אפ�ר � ��ילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ה�רח
�יא �ה�א מ�ני א� א�ת�, ��כ�י� העבי� א�[עמק]מ�ני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ה�ק��, א�ת� לאנ�י מערב ר�ח �נגד �ב�� הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�היה
למי יראה לא �ה�רח �גיא; י��בי� ה� �א�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ��מצא�
�ה�א למי ויראה �ד�ל, היה אפ�� נמ��, �מק�� ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ�ה�א
קט� �ה�רח �י על א� ותל�ל, �ב�� הר �רא� ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹע�מד
למי א� ה��, �פת על ���כ� למי יראה וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�י�תר;

�ספינה �י�תר.��ה�� קט� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ��� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה�רח·. יראה צח, י�� יהיה א� ה��מי�, �ימ�ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
הח�ה �ימ�ת ��ראה מ�ה ה��מי�,י�תר ��ימ�ת לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

�טהר הרקיע ויראה הר�ה ז� האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹא�
�אויר ��תערב אבק �� �אי� מ�ני �ימ�תי�תר, אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

ויראה האבק, מ�ני מע�� ה�א �א�� האויר יהיה ְְִֵֵֶָָָָָ�ְְְֲִִִֶַַָָהח�ה,
קט�. ֵַַָָָה�רח

ו‚. הרא�ה ק�ת ��מצא זמ� ��ער�וכל הרא��� האר� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קט�� ה�רח יהיה � �צמצ�� ��ה� ה��י� �ני ע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�
�מצא וא� �י�תר. �ב�� �מק�� א�א יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�י�תר,
על וה�סיפ� הר�ה, אר�י� הרא��� והאר� הרא�ה ְְִִֵַַ�ְְֲִִֶֶֶָָָָֹק�ת
אר� �לפי �ד�ל; ה�רח יראה � מעל�ת ��ה� ה��י� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹס��

ל�ל. �גל�ת� �דל� יהיה הרא��� והאר� ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹה��ת
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�לבב�„. א�� �ברי� �ני ל��� �י� לבית רא�י ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ�,
העדי�: את ו��אלי� �מק�מ�; הרא�ה, זמ� �ה�: �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצרה הרא�ה ק�ת היתה �א� ראית�'? מק�� ,'�איזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
הרא�ה ק�ת �היתה �ג�� �צמצ��, ��ראה הח���� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוי��
�ל� הרא��� האר� והיה חלקי�, וחמ�ה מעל�ת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ��ע
היה א� � �רא�ה� עדי� �בא� ��וה, מעל�ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָע�רה
לה�, ח���י� � נמ�� �מק�� �היה א� הח�ה, ְְִִֶֶַַָָָָָָ�ימ�ת
א� ה��מי�, �ימ�ת היה וא� הר�ה; א�ת� ְְְְִִִִֵַַָָָָ�ב�דקי�
עבי� �� יהי� לא א� יראה, ו�אי � �י�תר �ב�� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�מק��

ְִִַַה�ב�ילי�.[ענני�]

�ית‰. וק�ל�� והעיד�, �בא� �זמ�� החד� �רא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדי�
וע�רי� ��עה �מנ� הרא���, ה�ה החד� את וק��� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�י�
מ�ני � ה�רח נראה לא �ל�י� וליל המק��, ה��� מ� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹ�ְִַַי��

עבי� ����ה� מ�ני א� להרא�ת, ל� אפ�ר �ית�אי והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
��ארנ� �מ� �ל�י� י�� �ל ל� מצ�י� �א��י� ולא , ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ

י�� ה�ני החד� רא� י�� ונמצא החד�, את וע�ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹעדי�,
��ארנ� �מ� ��ל�י� .אחד ְְְִֵֶֶַָֹ

.Â�החד רא� י�� מ� י�� וע�רי� ��עה למנ�ת ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחיל�
��� �אמר א� � ה�רח נראה לא �ל�י� וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹה�ני,

רא� רא�מע�רי� וק�בעי� �ל�י�, א�ת� וע��י� זה חד� ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ
יראה ��א אפ�ר �� � ��ל�י� אחד י�� ה�לי�י ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחד�
מע�רי� ונמצא� זה, מחד� �� �ל�י� �ליל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹה�רח
ה�נה �ל �ל�י� אחר �ל�י� חד�י� וע��י� ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָֹֹוה�לכי�
�ליל ה�רח ��ראה אפ�ר אחר��, �חד� ונמצא ,����ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
�בר ל� ואי� � וע�רי� ��ה �ליל א� ,�� וע�רי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחמ�ה

מ�ה. י�תר והפסד ְְְִֵֵֶֶ�ח�ק

.Êא�� ה�א מצ�י �אינ� �בר ה�ה, �ה�בר �אמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל
הר�ה, ה�א קר�ב �בר א�א ה�נה; �כל ה�רח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
��מ� �מדינ�ת ,�� וכ��צא זה יארע ר��ת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ�פעמי�
��א א�מרי� אנ� �אי� ר�י�; והעבי� אר� �� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹה��מי�
�תח�ת יראה ��א א�א ה�נה, �כל ה�רח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
�אי מ�ני יראה לא �פעמי� .�� אחר ויראה ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהחד�י�,
לא � �ה� ��ראה �אפ�ר וחד�י� ��ראה, ל� ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹאפ�ר
נת��� ולא �י�תר, קט� �היה מ�ני א� העבי�, מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיראה

לרא�ת�. ְִָָאד�

.Áמ�ה מ�י אי� מ�י אי� החכמי�, ��יד ה��לה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
החד�י� �תח�ת ה�רח יראה ��א ��זמ� היא: �� ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹר�נ�,
מ�ל�י� מע�ר חד� ק�בעי� �י� �ית חד�, אחר ְִִָֹ�ְְִִֵֶֶֶַַֹֹֹחד�

י�� וע�רי� מ��עה חסר וחד� מח�בי�,י��, וכ� . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
�ק���, לא �קביעה � חסר וחד� מע�ר חד� ְְְִִִֵֶָָָֹֹ�ְְְִֶֹוק�בעי�
אחר מלא ע��י� �פעמי� הרא�ה. על א�א מק��י� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�אי�
הח����. מ� לה� ��ראה �מ� חסר, אחר חסר א� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלא,

.Ë�לע �חד��מת��ני� ה�רח יראה �א� �ח���נ�, ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
זמ��, קד� ��ראה לא ע��ר�, �ליל א� �זמ�� יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה�א,
הא�� הרא�ה �בח���נ�ת וע�רי�. �מ�נה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ�ה�א
אפ�ר �מתי ��ראה אפ�ר מתי ותדע ל� ית�אר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ארנ�,
א� חד�, אחר חד� �מע�רי� ס�מכי� זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�לא

חסר חד� אחר חסר חד� ��חתי�ע��י� אי� �לע�ל� . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

על מ�סיפי� ולא ��נה, המע�רי� חד�י� ְְִִִַָָָֹ�ְְֳִֵַַָָָמאר�עה
המע�רי� חד�י� א���מ�נה חד�י� לע��ר וג� . ְְֳִַָָ�ְְֳִִִֵַָָ

החד� ע��ר סע�דת ע��י� זה, ח���� לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹ��ע�רי�
�לי�י �פרק .�אמרנ� ְְְִִֶֶֶַָ

.È�י� ��ית ��ראי� מ�ברי� ��למ�ד ��מצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל
לה�, מס�ר �ה�בר מ�יני מ�ה �מ�י הח����, על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹס�מכי�

לע�ר א� לח�ר �יד� ��עהוהר��ת ר�י �ח�ר זה וכ� , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ה�א זה ע�ר על ה�ל � �זה ���צא וכל ��נה, ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחד�י�

�זמ�� החד� נראה ��א �זמ� .�נ�י, ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹ

.‡È,�לצר החד� את ��ע�רי� חכמי� �אמר� זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכ�
וע��י� ח����, לפי א�ת� ��ע�רי� א�� �חד�י� ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָה�א
חד�, אחר חד� לע�ר לה� וי� חסר; ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
נראה ��א מ�ני לצר�, ��ע�רי� ה�א �זה � לח�ר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹא�
�ח�ת �ה�א �זמ��, ה�רח ��ראה �עת א�א �זמ��; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה�רח
לע�ל�, מק��י� � ה�מ� ע� ��תק�� אחר נראה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהי�ת�

לע�ר ולא לדח�ת לא אפ�ר .ואי ְְְְְִִֵֶַָֹֹ

.·È�וס�מכי �י�, �ית �� ��� �זמ� הא��, ה�ברי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
על א�א ס�מכי� אי� א��, �זמ�י� אבל הרא�ה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
י�ראל, �ל �פי ה���ט האמצעי, הח���� �זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ביעה

א�� �הלכ�ת ��ארנ� .�מ� ְְֲֵֵֶַַָ

.‚È�א� וה�ימטר��ת, ה�ק�פ�ת ח���� �ספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָית�אר
�ה� הע�ל� מדינ�ת �כל יראה י�ראל, �אר� ה�רח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

�נג�� �מכ�נ�ת י�ראל אר� רוחב]למערב קווי ;[באות� ְְְֲִֵֶֶַַָ�ְְֶָָ
��ראה אפ�ר י�ראל, �אר� יראה ��א הח���� י�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹוא�
�נג��. �מכ�נ�ת י�ראל אר� למערב �ה� אחר�ת ְְֶָָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מדינ�ת
אר� למערב �היא �מדינה ה�רח יראה א� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ�,
י�ראל. �אר� ה�רח ��ראה ראיה �זה אי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָי�ראל,

.„Èדינה�� ההרי� �רא� ה�רח יראה לא א� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
נראה ��א �יד�ע י�ראל, אר� �נגד המכ�נת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�ְֲִַַַָה�ערבית

י�ראל. ְְִֵֶֶָ�אר�

.ÂËא�� �יד�ע י�ראל, �אר� ה�רח יראה לא א� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכ�
י�ראל אר� למזרח �ה� הע�ל� מדינ�ת �כל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
��ראה אפ�ר י�ראל, �אר� יראה וא� �נג��; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ�ְ�מכ�נ�ת
יראה א� לפיכ�, יראה. ��א ואפ�ר מזרח��ת, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�מדינ�ת
�יד�ע �נג��, �מכ�נת י�ראל אר� למזרח �היא ְְְֶֶֶַָָ�ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ�מדינה
ה�זרחית, ��דינה יראה לא וא� י�ראל; �אר� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ראה

י�ראל. �אר� ��ראה אפ�ר א�א ראיה, �זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאי�

.ÊËמערב�� ה�דינ�ת ��הי� � ה�ברי� א�� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל
הע�ל� לצפ�� נ�ט�ת �הי� �ג�� מכ�נ�ת, ְְִֶָָָָ�ְְְְִֶָו��מזרח
הי� א� אבל מעל�ת; ��ל�י� חמ� עד מעל�ת ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמ�ל�י�
לה� י� אחרי� מ��טי� �ח�ת, א� מ�ה י�תר לצפ�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנ�ט�ת
א�� �דברי� י�ראל. אר� �נגד מכ�נ�ת אינ� �הרי �ְֲֵֵֶָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ
מ��טי �ל לה�יד א�א אינ� �מערב, מזרח �ערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��ארנ�
א� מזרח �ני ��הי� לא � �להא�יר� ��רה להג�יל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהרא�ה
�ל��; לה� ��עיל א� ה�רח, רא�ת על ס�מכי� מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ני
��אר� �י� �ית ק��� על א�א ס�מכי� אי� לע�ל� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָא�א

�עמי�.י�ראל ��ה ��ארנ� �מ� , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

יט ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�ה�‡. ��דקי� �הי� �ברי� ��כלל חכמי�, �אמר� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נ�טה' ה�רח היה 'להיכ� לה�: א�מרי� העדי�, ��ראת � ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי ,�� מדק�ק אני ואי� זה; ח���� �ר� לה�דיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ�עיני
נט�ת לידע זה, ח���� �תח�ת �לל. �רא�ה מ�עיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�אינ�

�ח�ה. ְִַַָָה��ל�ת

�מחצית·. ע�ברת �היא מה��הע��לה ��� ה��ל�ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לחצי ה�זרח מחצי הע�ל� �אמצע ע�ברת אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�מ�,
�אמצע המס�ב ה�וה ה�ו מעל היא נ�טה א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה�ערב,
וחצי� לצפ��, נ�טה חצי� � ודר�� צפ�� �נגד ְְְְְְֶֶֶֶֶָָָָָָָהע�ל�,

לדר��. ְֶָנ�טה

ה�וה‚. ה�ו �ע��לת �ה� ���געת �� י� נק��ת ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ְְֵ���י
ה � הע�ל� �אמצע טלה,המס�ב מ�ל רא� האחת �ק�ה ְְְְֵֶַַַַָָ�ֶַַַַָָָֹ

מאזני� מ�ל רא� ��נגד� ה�נ�ה ��הה�ק�ה ונמצא� . ְַ�ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ו��ה �ת�לה; ס�� עד טלה מ�ח�ת לצפ��, נ�ט�ת ְְְְִִִֶַַַָָָָָמ�ל�ת
�גי�. מ�ל ס�� עד מאזני� מ�ל מ�ח�ת לדר��, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנ�ט�ת

מעט,„. מעט לנט�ת ה��ל�ת יתחיל� טלה מ�ל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ�מרא�
סרט�; רא� עד ה�פ�� �נגד ה�וה ה�ו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ�להתרחק
�ל� צפ��, לר�ח ה�וה ה�ו מעל רח�ק סרט� רא� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
ה��ל�ת ויחזר� �קר�ב. מעלה וחצי מעל�ת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָוע�רי�
�ה�א מאזני� רא� עד מעט, מעט ה�וה ל�ו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
�להתרחק לנט�ת יתחיל� מאזני� �מרא� ה�וה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל רח�ק �די רא� ויהיה �די; רא� עד �ר��, ר�ח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�נגד
מעלה. וחצי מעל�ת וע�רי� �ל� �ר��, לר�ח ה�וה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹה�ו
עד ה�וה, ה�ו �נגד מעט מעט להתקרב ה��ל�ת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזר�

טלה. ֶָֹרא�

ה�וה;‰. ה�ו על מס�ב מאזני�, ורא� טלה רא� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא
�היה לא א��, רא�י� ��ני ה�מ� ���היה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�לפיכ�,
ות�קע מזרח מחצי ותזרח לדר��, ולא לצפ�� לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנ�טה
ה���ב. �כל �וי� וה�ילה ה��� ויהיה מערב, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָ�חצי

.Âה��ל�ת מ�על�ת �מעלה מעלה ��ל ל�, נת�רר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
ה�ט�ה, ורחב �ע�ר; לנט�ת� וי� לדר��, א� לצפ�� ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנ�טה
�קר�ב. וחצי מעל�ת וע�רי� �ל� על י�תר �היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Êל� ה�על�ת מני� לפי נט��ת, �ל ה�ע�רי� ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַוא��
מעל�ת, ע�ר טלה: מ�ל מ�ח�ת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמ�ל�ת;
�מ�נה נט�ת� מעל�ת, ע�רי� מעל�ת; אר�ע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנט�ת�
מעל�ת ע�רה אחת נט�ת� מעל�ת, �ל�י� ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעל�ת;
מעל�ת; ע�רה חמ� נט�ת� מעל�ת, ואר�עי� ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מחצה;
��י� מעל�ת; ע�רה �מ�נה נט�ת� מעל�ת, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמ�י�
נט�ת� מעל�ת, �בעי� מעל�ת; ע�רי� נט�ת� ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעל�ת,
�ל� נט�ת� מעל�ת, �מ�ני� מעל�ת; וע�רי� ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ��י�
וע�רי� �ל� נט�ת� מעל�ת, ��עי� מעל�ת; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹוע�רי�

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעל�ת

.Áי�� מ�י� מנת� לה� ��ח ��ני�, אחדי� יהי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוא�
�ב�רח ��מ� ��ארנ� �מ� מעל�ת,ה�ט��ת, חמ� �יצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

�ל� ה�על�ת מני� היה וא� מעל�ת; ��י ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנט�ת�
האחדי� �כל ז�, �ר� ועל מעל�ת. ��ע נט�ת� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוע�רי�,

הע�ר�ת. ֲִֶָָ�ע�

.Ë,�עי�� עד מאחת מעל�ת �ל ה�ט�ה ��דע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ�מאחר
�ה�דענ�� �דר� ��� נט�ת היה�דע �א� ה�רח: �רחב ְִֵַַ�ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

א�ת� �גרע ��מ�ני�, מאה עד ��עי� על י�תר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָה�ני�
עד ��מ�ני� מאה על י�תר היה וא� ��מ�ני�; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ�אה
היה וא� ��מ�ני�; מאה מ��� �גרע ו�בעי�, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתי�
�גרע ו��י�, מא�ת �ל� עד ו�בעי� מאתי� על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹי�תר
וה�א נט�ת�, �דע וה��אר, ו��י�. מא�ת מ�ל� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹא�ת�

��ספת. ולא �רע�� �לא ��יד�, ה�ני� א�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנט�ת

.Èה�ו מעל נ�טה ה�רח ה�א מעל�ת ��ה לידע �רצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָא�
�דע � הע�ל� �ר�� �נגד א� הע�ל�, צפ�� �נגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה�וה
האמ�י, ה�רח מק�� �היא ה�עלה נט�ת ��ה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ח�ה

ות לדר��; א� לצפ�� נ�טה היא ר�ח ותח�ב�לאיז� חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
א� צפ�ני ה�א א� ותראה הרא���, ה�רח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹות�ציא
אחת, �ר�ח מעלת� �נט�ת ה�רח רחב נמצא� א� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹ�ר�מי.
�ניה�; �ק�� � �ר�מ�י� א� צפ�נ�י� �ניה� �הי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ�ג��
�ר�מי האחד �היה �ג�� ר�ח�ת, ���י נמצא� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָוא�
וה��אר הרב, מ� מ�ניה� ה�עט �גרע � צפ�ני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהאחד
�היה הר�ח �א�ת� ה�וה ה�ו מעל ה�רח מרחק ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�א

מ�ניה�. הרב ��ְִֵֶַָָ

.‡Èה�וה ה�ו מעל נ�טה ה�רח ��ה לידע �אנ� ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ�יצד?
ידע�, �כבר � ז� מ�נה א�ר לחד� �ני �ה�א הרא�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�ליל
�צפ�� נט�ת� ��ר, מ��ל ע�רה ��ע היתה ה�רח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ��עלת
�מ� ��ר�� היה ה�רח ורחב מעל�ת, ע�רה �מ�נה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�מ�
ע�רה אר�ע י�אר הרב, מ� ה�עט �גרע מעל�ת; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאר�ע
ע�רה אר�ע ה�וה ה�ו מעל רח�ק ה�רח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעל�ת.
ע�רה �מ�נה �ה�א הרב ה�ני� �הרי צפ��, לר�ח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעל�ת
�ק��ק, �לא �קר�ב זה ח���� וכל צפ�ני; היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹמעל�ת

�רא�ה. מ�עיל �אינ� ְְִִִֵֶָָלפי

.·Èה�רח יראה הע�ל� מר�ח�ת ר�ח לאיז� לידע �רצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
על יהיה א� ה�וה; ה�ו מעל מרחק� ותדע �ח�ב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנ�טה,
א� �צפ�� מעל�ת, �ל� ���י� מ��� קר�ב א� ה�וה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹה�ו
�גימת� ותראה מערב, אמצע �נגד מכ�� יראה � ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְְֵֶָָ�דר��

��וה. הע�ל� מזרח �נגד ְְְִֶֶֶֶֶַָָָ�ְמכ�נת

.‚Èיראה � הע�ל� לצפ�� ה�וה ה�ו מעל רח�ק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוא�
מ�נגד נ�טה �גימת� ותהיה צפ�נ�, �בי� הע�ל� מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�י�

הע הע�ל�;מזרח �ר�� �נגד �ל� ְְְִֶֶַָָָָ

.„È� הע�ל� לדר�� ה�וה ה�ו מעל רח�ק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוא�
נ�טה �גימת� ותראה �ר�מ�, �בי� הע�ל� מערב �י� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
ה�רחק, רב �לפי הע�ל�: צפ�� �נגד הע�ל� מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמ�נגד

ה�ט�ה. רב ְְִִַָֹ�לפי

.ÂË?'��ב� היה '��ה לה�: �א�מרי� העדי�, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�מחקירת
ק�ת ��היה ��זמ� � הרא�ה מ��ת י�דע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
האר�; מ� קר�ב ה�א �א�� ה�רח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהרא�ה
אר� �לפי האר�, מעל �ב�� יראה אר�ה, ��היה ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ְְֲִִֶֶַ�בזמ�

העיני� �רא�ת האר� מעל �בה� לפי הרא�ה, .ק�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË�לה ��ריכי� ה�רכי� �ל ח���נ�ת �ארנ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
יד�ע ה�ל ��היה �די העדי�, �בחקירת הרא�ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ידיעת
י��טט� ולא ה��רה, מ�רכי �ר� יחסר� ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמביני�,
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יט ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
�ה�‡. ��דקי� �הי� �ברי� ��כלל חכמי�, �אמר� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נ�טה' ה�רח היה 'להיכ� לה�: א�מרי� העדי�, ��ראת � ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי ,�� מדק�ק אני ואי� זה; ח���� �ר� לה�דיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ�עיני
נט�ת לידע זה, ח���� �תח�ת �לל. �רא�ה מ�עיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�אינ�

�ח�ה. ְִַַָָה��ל�ת

�מחצית·. ע�ברת �היא מה��הע��לה ��� ה��ל�ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לחצי ה�זרח מחצי הע�ל� �אמצע ע�ברת אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�מ�,
�אמצע המס�ב ה�וה ה�ו מעל היא נ�טה א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה�ערב,
וחצי� לצפ��, נ�טה חצי� � ודר�� צפ�� �נגד ְְְְְְֶֶֶֶֶָָָָָָָהע�ל�,

לדר��. ְֶָנ�טה

ה�וה‚. ה�ו �ע��לת �ה� ���געת �� י� נק��ת ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ְְֵ���י
ה � הע�ל� �אמצע טלה,המס�ב מ�ל רא� האחת �ק�ה ְְְְֵֶַַַַָָ�ֶַַַַָָָֹ

מאזני� מ�ל רא� ��נגד� ה�נ�ה ��הה�ק�ה ונמצא� . ְַ�ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ו��ה �ת�לה; ס�� עד טלה מ�ח�ת לצפ��, נ�ט�ת ְְְְִִִֶַַַָָָָָמ�ל�ת
�גי�. מ�ל ס�� עד מאזני� מ�ל מ�ח�ת לדר��, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנ�ט�ת

מעט,„. מעט לנט�ת ה��ל�ת יתחיל� טלה מ�ל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ�מרא�
סרט�; רא� עד ה�פ�� �נגד ה�וה ה�ו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ�להתרחק
�ל� צפ��, לר�ח ה�וה ה�ו מעל רח�ק סרט� רא� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
ה��ל�ת ויחזר� �קר�ב. מעלה וחצי מעל�ת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָוע�רי�
�ה�א מאזני� רא� עד מעט, מעט ה�וה ל�ו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
�להתרחק לנט�ת יתחיל� מאזני� �מרא� ה�וה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל רח�ק �די רא� ויהיה �די; רא� עד �ר��, ר�ח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�נגד
מעלה. וחצי מעל�ת וע�רי� �ל� �ר��, לר�ח ה�וה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹה�ו
עד ה�וה, ה�ו �נגד מעט מעט להתקרב ה��ל�ת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזר�

טלה. ֶָֹרא�

ה�וה;‰. ה�ו על מס�ב מאזני�, ורא� טלה רא� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא
�היה לא א��, רא�י� ��ני ה�מ� ���היה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�לפיכ�,
ות�קע מזרח מחצי ותזרח לדר��, ולא לצפ�� לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנ�טה
ה���ב. �כל �וי� וה�ילה ה��� ויהיה מערב, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָ�חצי

.Âה��ל�ת מ�על�ת �מעלה מעלה ��ל ל�, נת�רר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
ה�ט�ה, ורחב �ע�ר; לנט�ת� וי� לדר��, א� לצפ�� ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנ�טה
�קר�ב. וחצי מעל�ת וע�רי� �ל� על י�תר �היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Êל� ה�על�ת מני� לפי נט��ת, �ל ה�ע�רי� ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַוא��
מעל�ת, ע�ר טלה: מ�ל מ�ח�ת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמ�ל�ת;
�מ�נה נט�ת� מעל�ת, ע�רי� מעל�ת; אר�ע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנט�ת�
מעל�ת ע�רה אחת נט�ת� מעל�ת, �ל�י� ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעל�ת;
מעל�ת; ע�רה חמ� נט�ת� מעל�ת, ואר�עי� ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מחצה;
��י� מעל�ת; ע�רה �מ�נה נט�ת� מעל�ת, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמ�י�
נט�ת� מעל�ת, �בעי� מעל�ת; ע�רי� נט�ת� ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעל�ת,
�ל� נט�ת� מעל�ת, �מ�ני� מעל�ת; וע�רי� ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ��י�
וע�רי� �ל� נט�ת� מעל�ת, ��עי� מעל�ת; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹוע�רי�

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעל�ת

.Áי�� מ�י� מנת� לה� ��ח ��ני�, אחדי� יהי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוא�
�ב�רח ��מ� ��ארנ� �מ� מעל�ת,ה�ט��ת, חמ� �יצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

�ל� ה�על�ת מני� היה וא� מעל�ת; ��י ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנט�ת�
האחדי� �כל ז�, �ר� ועל מעל�ת. ��ע נט�ת� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוע�רי�,

הע�ר�ת. ֲִֶָָ�ע�

.Ë,�עי�� עד מאחת מעל�ת �ל ה�ט�ה ��דע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ�מאחר
�ה�דענ�� �דר� ��� נט�ת היה�דע �א� ה�רח: �רחב ְִֵַַ�ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

א�ת� �גרע ��מ�ני�, מאה עד ��עי� על י�תר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָה�ני�
עד ��מ�ני� מאה על י�תר היה וא� ��מ�ני�; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ�אה
היה וא� ��מ�ני�; מאה מ��� �גרע ו�בעי�, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתי�
�גרע ו��י�, מא�ת �ל� עד ו�בעי� מאתי� על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹי�תר
וה�א נט�ת�, �דע וה��אר, ו��י�. מא�ת מ�ל� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹא�ת�

��ספת. ולא �רע�� �לא ��יד�, ה�ני� א�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנט�ת

.Èה�ו מעל נ�טה ה�רח ה�א מעל�ת ��ה לידע �רצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָא�
�דע � הע�ל� �ר�� �נגד א� הע�ל�, צפ�� �נגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה�וה
האמ�י, ה�רח מק�� �היא ה�עלה נט�ת ��ה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ח�ה

ות לדר��; א� לצפ�� נ�טה היא ר�ח ותח�ב�לאיז� חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
א� צפ�ני ה�א א� ותראה הרא���, ה�רח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹות�ציא
אחת, �ר�ח מעלת� �נט�ת ה�רח רחב נמצא� א� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹ�ר�מי.
�ניה�; �ק�� � �ר�מ�י� א� צפ�נ�י� �ניה� �הי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ�ג��
�ר�מי האחד �היה �ג�� ר�ח�ת, ���י נמצא� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָוא�
וה��אר הרב, מ� מ�ניה� ה�עט �גרע � צפ�ני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהאחד
�היה הר�ח �א�ת� ה�וה ה�ו מעל ה�רח מרחק ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�א

מ�ניה�. הרב ��ְִֵֶַָָ

.‡Èה�וה ה�ו מעל נ�טה ה�רח ��ה לידע �אנ� ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ�יצד?
ידע�, �כבר � ז� מ�נה א�ר לחד� �ני �ה�א הרא�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�ליל
�צפ�� נט�ת� ��ר, מ��ל ע�רה ��ע היתה ה�רח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ��עלת
�מ� ��ר�� היה ה�רח ורחב מעל�ת, ע�רה �מ�נה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�מ�
ע�רה אר�ע י�אר הרב, מ� ה�עט �גרע מעל�ת; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאר�ע
ע�רה אר�ע ה�וה ה�ו מעל רח�ק ה�רח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעל�ת.
ע�רה �מ�נה �ה�א הרב ה�ני� �הרי צפ��, לר�ח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעל�ת
�ק��ק, �לא �קר�ב זה ח���� וכל צפ�ני; היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹמעל�ת

�רא�ה. מ�עיל �אינ� ְְִִִֵֶָָלפי

.·Èה�רח יראה הע�ל� מר�ח�ת ר�ח לאיז� לידע �רצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
על יהיה א� ה�וה; ה�ו מעל מרחק� ותדע �ח�ב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנ�טה,
א� �צפ�� מעל�ת, �ל� ���י� מ��� קר�ב א� ה�וה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹה�ו
�גימת� ותראה מערב, אמצע �נגד מכ�� יראה � ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְְֵֶָָ�דר��

��וה. הע�ל� מזרח �נגד ְְְִֶֶֶֶֶַָָָ�ְמכ�נת

.‚Èיראה � הע�ל� לצפ�� ה�וה ה�ו מעל רח�ק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוא�
מ�נגד נ�טה �גימת� ותהיה צפ�נ�, �בי� הע�ל� מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�י�

הע הע�ל�;מזרח �ר�� �נגד �ל� ְְְִֶֶַָָָָ

.„È� הע�ל� לדר�� ה�וה ה�ו מעל רח�ק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוא�
נ�טה �גימת� ותראה �ר�מ�, �בי� הע�ל� מערב �י� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
ה�רחק, רב �לפי הע�ל�: צפ�� �נגד הע�ל� מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמ�נגד

ה�ט�ה. רב ְְִִַָֹ�לפי

.ÂË?'��ב� היה '��ה לה�: �א�מרי� העדי�, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�מחקירת
ק�ת ��היה ��זמ� � הרא�ה מ��ת י�דע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
האר�; מ� קר�ב ה�א �א�� ה�רח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהרא�ה
אר� �לפי האר�, מעל �ב�� יראה אר�ה, ��היה ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ְְֲִִֶֶַ�בזמ�

העיני� �רא�ת האר� מעל �בה� לפי הרא�ה, .ק�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË�לה ��ריכי� ה�רכי� �ל ח���נ�ת �ארנ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
יד�ע ה�ל ��היה �די העדי�, �בחקירת הרא�ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ידיעת
י��טט� ולא ה��רה, מ�רכי �ר� יחסר� ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמביני�,
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ה', ספר מעל "�ר�� � אחרי� �ספרי� אחריה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלב��
נע�רה" לא מה�ה אחת � .�קרא� ְְֵֵֶַַָָָָֹ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zFIprY zFkld¦§©£¦
והיא אחת, ע�ה �ד�להמצות צרה עת �כל ה' לפני לזעק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר ה���ר. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָ��ב�א

א ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
לזעק‡. ה��רה, מ� ע�ה בקול]מצות �להריע[להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]�חצ�צר�ת כבכלי על[מכס� ��ב�א צרה �ל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעת�ה���ר � אתכ� ה�רר ה�ר "על ��אמר: , ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹ

ודבר�חצצר�ת" ��רת �ג�� לכ�, ��צר �בר �ל �ל�מר, ; ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
והריע� עליה� זעק� �ה�, וכ��צא .ואר�ה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ה�א·. ה���בה מ�רכי זה, צרהודבר ��ב�א ��זמ� : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הרעי� מע�יה� ��גלל ה�ל ידע� ויריע�, ל� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויזעק�

לכ�" א�ה ה�� "ע�נ�תיכ� ��ת�ב: � לה� ה�אה�רע וזה , ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מעליה�. ה�רה להסיר לה� ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��גר�

יאמר�:‚. א�א יריע�, ולא יזעק�, לא א� זהאבל '�בר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ
ז� הרי � נקרית' נקרה ז� וצרה לנ�, ארע הע�ל� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�נהג
הרעי�, �מע�יה� לה�בק לה� וג�רמת אכזר��ת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�
���רה: ��ת�ב ה�א אחר�ת. וצר�ת ה�רה ְְֲִֵֶַַָָָָָות�סי�

קרי" �חמת ע�כ� והלכ�י � �קרי ע�י �ל�מר,"והלכ�� ; ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
�היא �אמר� א� � ����ב� �די צרה עליכ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ��אביא

קרי.[מקרה]קרי א�ת� חמת לכ� א�סי� , ֲִִִֶֶֶַָ

ס�פרי�„. להתע��ת[חכמי�]�מ�ברי ��ב�א, צרה �ל על ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ה���ר ה�מי�על מ� ��רחמ� עד הא��,, ה�ענ��ת �בימי . ְִֶַַַ�ֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

�לבד �חצ�צר�ת �מריעי� �מתח�ני� �תפ��ת וא�ז�עקי� ; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַ
מק�ר ה��פר �ב��פר; �חצ�צר�ת מריעי� ��ק��, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהי�

קצר] ה���[קול ��צות � מאריכ�ת והחצ�צר�ת ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
א�א �אחד ו��פר �חצ�צר�ת ��קעי� ואי� ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָ�חצ�צר�ת.

לפני��ק�� הריע� � ��פר וק�ל "�חצצר�ת ��אמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ה'" .ה�ל� ֶֶַ

י��‰. אינ� ה�ר�ת, מ�ני ה���ר על ���זרי� א�� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ענ��ת
זה �דבר לעמד יכ�לי� ה���ר רב �אי� י��; ואי�אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

�בחמי�י ���ת ��ני א�א �ענית, ��ח�ה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ��זרי�
��אחריו �ב�ני וחמי�י��אחריו �ני זה, סדר על וכ� ; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
��רחמ�ו�ני עד ,. ְְִֵֶַ�ֲ

.Â�ימי� ולא ���ת�ת לא ה���ר, על �ענית ��זרי� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאי�
�חצ�צר�ת;ט�בי� ולא ���פר לא �ה�, ��קעי� אי� וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ

היתה �� א� א�א �תפ�ה, �ה� �מתח�ני� ז�עקי� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
��� ה��רפת ספינה א� נהר, א� ��י�, �ה�יפ�ה .עיר ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ר�ח �מ�ני לסטי�, �מ�ני ��י�, מ�ני ה�ר�� יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפ��

עליה� מתע�י� � וז�עקרעה �תפ��ת���ת, �מתח�ני� .י� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ
��קעי� אי� לעזראבל הע� את לק�� �קע� �� א� א�א , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�לה�יל� .א�ת� ְִַָָ

.Ê�א חד�י�, �רא�י ��ח�ה �ענית ��זרי� אי� ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָוכ�

התחיל� וא� מ�עד; �ל �ח�� א� �פ�רי�, ְְִִִֵֶ�ְִָ�ֲַ�חנ�ה
אחד י�� אפ�� ה�רה על מא��להתע��ת י�� �ה� �פגע , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�תענית ה��� �מ�לימי� מתע�י�, �. ְְְֲִִִִִַַַַ

.Á�ה� מתע�י� אי� � ה�ר�ת על ��תע�י� א�� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ענ��ת
מניק�ת ולא ע�ר�ת, קט�י�לא ולא לאכל, �מ�רי� ; ֹ�ְְְְִִַָֹֹ�ֱִֶָֹ

ה�טר מ�ענית ח�� � למחר ��תע�י� �י על א� ,��ילה, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָ
��ת�אר צ��ר�מ� �י� ��ילה, �� �א�כלי� �ענית וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ה�חר ע��ד ��עלה עד ו��תה, א�כל זה הרי � יחיד ;�י� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
וא�כל. ח�זר אינ� י��, א� אבל י��; ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוה�א,

.Ëמתע�ה ה�חיד �� צרת�, על מתע�י� �ה���ר ���ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
��ד�ר, ��עה א� ח�לה, ל� �היה הרי �יצד? צרת�. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

להת ל� י� � האס�רי� �בית אס�ר עליוא� �לב��ע��ת , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
'עננ�'רחמי� וא�מר �פ�ה�תפ�ת�; ולא�כל ��ת��ל. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ולא חד�י�, �רא�י ולא �מ�עד�ת, ולא ���ת�ת, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתע�ה
�פ�רי� .�חנ�ה ֲַ�ִָ

.Èה�חיד עליו ק�ל� ��א �ענית אינ��ל י��, מ�ע�ד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
א�מר מנחה, �פ�ת ���ת��ל מק�ל�? �יצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�ענית.

למחר להתע��ת �ל�� וג�מר 'עננ�', �י��פ�ה על א� . ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
�ל�� הפסיד לא ��ילה, א�כל וק�ל�ה�א �מר א� וכ� ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

א� � זה אחר זה ימי� אר�עה א� �ל�ה להתע��ת ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
�ענית�, הפסיד לא ולילה, לילה �כל א�כל �ה�א �י ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מ�ע�ד� וי�� י�� לכל ��נה צרי� .ואינ� ְְְִִֵַָָָָָ

.‡È,והתע�ה �לבד, למחר להתע��ת י�� מ�ע�ד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָק�ל
להתע��ת נמל� ���[ג�]ול�ילה �י על א� � �ני �י�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

י��; מ�ע�ד עליו ק�ל� ��א מ�ני �ענית, אינ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�תענית�,
וה��י� ��ילה, ו��תה א�כל �היה ל�מר, צרי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואי�

�לל �ענית ז� �אי� � להתע��ת ונמל� .��קר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

.·Èב���� �די למחר, להתע��ת צרי� � רע חל�� ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהר�אה
�מתע�ה, �ת��בה; ויחזר �ה�, ויח�� למע�יו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויע�ר

���ת 'עננ�'ואפ�� �מת��ל �פ�ה. ��א�כל �י על א� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, י�� מתע�ה � ���ת וה�תע�ה י��. מ�ע�ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָק�ל�

��ת ענג ���ל .מ�ני ְִִֵֵֶֶַָֹ

.‚Èע�ת� אד� מהיו�]מתע�ה יאכל[חלק ��א וה�א , ְְִֶֶַַָָָֹֹ
�מתע�ק �חפציו טר�ד �היה הרי �יצד? ה���. �אר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ל��
ונמל� �ע�ת, ��ע עד א� חצ�ת, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ�צרכיו
א�ת� מתע�ה זה הרי � ה��� מ� ���אר� ��ע�ת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתע��ת
קד� ה�ענית עליו ק�ל �הרי 'עננ�', �ה� �מת��ל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ע�ת,

ה�ענית התחיל;�ע�ת �� ואחר ו�תה, אכל א� וכ� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
�ע�ת �ענית זה הרי � ה��� �אר .להתע��ת ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

.„È�א צרת�, על מתע�ה �היה �י� � �תענית ה�ר�י ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
חל�מ�, הריעל � צרת� על ה���ר ע� מתע�ה �היה �י� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יהיה ולא רא��, יקל ולא �עצמ�, ע��ני� ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹֹֹזה
לב וט�ב וא�נ��מח ��אג א�א ��אמר, �עני� "מה, : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חטאיו" על �בר חי, אד� את�תא�נ� לטע� ל� �מ�ר . ְֲִֵֶֶַָָָָָ�ְִֶָֹ
יבלע, ��א וה�א � רביעית �כדי ואפ�� א�אה�ב�יל, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

�פ�לט ואכלט�ע� �כח �ענית�.. מ�לי� , ְְֲִִֵֵַַַַָָ

.ÂË,צרה על ונתר�א, הח�לה, על מתע�ה �היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד
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�ענית� מ�לי� זה הרי � ��תע�י�ועברה מ�ק�� הה�ל� . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מ�ק�� הל� �מ�לי�; מתע�ה זה הרי מתע�י�, �אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמק��
�כח ע�ה�. מתע�ה זה הרי ��תע�י�, למק�� מתע�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�אי�

�פניה� יתראה אל ו�תה, �עצמ�ואכל ע��ני� ינהג ואל ;. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.ÊË�מי�� לה� וירד� ה��מי�, על מתע�י� �הי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצ��ר
ו��תי�, א�כלי� א�א י�לימ�, לא � חצ�ת קד� א� �ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ

ה�ד�ל ה�ל וק�ראי� ה�ל�מת��סי�, א�מרי� �אי� ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
�בעה �נפ� א�א חצ�תה�ד�ל, אחר וא� מלאה. וכר� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�קד�ה ה��� רב ועבר ה�איל �ענית�.� י�לימ� א�, וכ� ְְִִַַָֹ�ְְֲִִִֵַַָָ
קד� א� � �בטל �מד על א� ועברה, צרה על מתע�י� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהי�

י�לימ�. חצ�ת, אחר וא� י�לימ�; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצ�ת,

.ÊÈה�ר�ת מ�ני ה���ר על ���זרי� �ענית י�� �ית�כל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
וה�קני� מע�ה�י� על �ב�דקי� ה�נסת, �בית י��בי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ה���; חצ�ת עד �חרית �פ�ת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנ�י
וד�ר�י� �מזהירי� עבר�ת, �ל ה�כ��ל�ת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַ�מסירי�

חמס �עלי על ועלוח�קרי� א�ת�, �מפרי�י� ועבר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�מחצי א��. �דברי� וכ��צא א�ת�, �מ��ילי� זר�ע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ�עלי

�ברכ�ת ק�ראי� ה��� רביע � ולערב �קלל�תה��� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָ
�ק� ואל �מאס; אל �ני, ה', "מ�סר ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹ����רה,

ה�רה;�ת�כח��" מעני� �ת�כח�ת ��ביא �מפטירי� , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ
�מתח�ני� מנחה, מת�ללי� � האחר�� ה��� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָ�רביע

�ח� �פי �מתו�י� .וז�עקי� ְְְֲִִִִַָֹ

�
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ב ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
�ה�א:‡. רא��� �פס�ק ל�� ��� ולא �מע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה��רא

ידי יצא לא � אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"�מע,
ק�רא היה אפ�� יצא. ל��, ��� לא א� � וה�אר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹח�בת�;
קריאה �ע�נת הא�� ה�ר���ת את מ�י� א� �דר��, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ���רה

רא���. �פס�ק ל�� את ���� וה�א, יצא; �ְְִִִֵֶֶָָָ

�י�·. מה�כי�, �י� ע�מדי�, �י� � �דר�� ק�רי� אד� ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ל
קר�ת לקר�ת ואס�ר �המה. ��י על ר�כבי� �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��כבי�,

ט�ח�ת �פניו מ�ל וה�א מ�ל�[דבוקות]�מע, א� ��רקע, ְְַ�ְַַַָָָ�ְָ
על ��כב וה�א ה�א, ק�רא אבל למעלה. �פניו ��� ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על להתה�� יכ�ל ואינ� הר�ה, ��ר �על היה וא� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצ��;

וק�רא. לצ��, מעט נ�טה � ח�לה �היה א� ְְְִִֵֶֶֶַָָצ��,

רא���,‚. �פס�ק ע�מד � רגליו על מה�� �היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי
א�ת� מצערי� � י�� היה מה��. וה�א ק�רא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוה�אר
א� ואיל�, �מ�א� רא���; �ס�ק ��קרא עד א�ת�, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָ�מעירי�

א�ת�. מצערי� אי� �נה, ְֲֲִֵֵַַָָאנס��

�ר�ה„. ��קרא עד מפסיק � �מלאכה ע�סק �היה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
�פר�ה מ�לאכ�� �טלי� הא�ני� וכ� ;��� ְְְְִִִֵַָָָָָ�ְֵָָ�ִָרא��נה
ק�רא וה�אר, עראי. קריאת �היה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא��נה,
האיל� �רא� ע�מד היה אפ�� �מלאכ��. ע�סק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוה�א
לפניה �מבר� �מק�מ�, ק�רא � ה�תל �רא� ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹא�

ְֲֶַָ�לאחריה.

.‰� �מע קר�ת זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
�צרכי ע�סק היה �לאחריה. לפניה �מבר� וק�רא; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��סק
נ�אר א� ויקרא, עסקיה�; יגמר א�א יפסיק, לא � ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹר�י�

לקר�ת. ְִֵעת

.Âע�סק �היה א� �מרח�, �היה א� �אכילה, ע�סק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
�ע�ר�ת מה�� �היה א� עובדו]�תס�רת, א� א�[לבודק� , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

�מע. קר�ת ק�רא �� ואחר ��מר, � �די� ע�סקי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�הי�

� וקרא �פסק ה�ריאה, זמ� יעבר ��א מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹוא�
מ��ח. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.Êולקר�ת �להת���ת לעל�ת יכ�ל א� � לט�ל ��רד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי
מתירא היה וא� ויקרא. וית��ה יעלה הח�ה, ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע�מד �ה�א ��י� ית��ה ��קרא, קד� הח�ה �נ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א

ר �ריח� �מי� לא ית��ה ולא ויקרא. �מי�ה� ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשת�]ה��רה בה� צל�לי�[ששרו �מי� ולא ,[שקופי�]; ְְְְִִִַַָֹ

עכ�רי� �מי� ה�א מת��ה אבל �ה�. נראית �ערות� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�ני
צלולי�] �מק�מ�.[שאינ� וק�רא רע, ריח� ְְִֵֵֵֶַָ�אי�

.Á�יקר ולא �עיניו, ירמז לא � �מע קר�ת ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹה��רא
קריאת �היה ��א �די �אצ�ע�תיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��פתיו,
הרי ח�בת�, ידי ��צא �י על א� � �� ע�ה וא� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא וא� ק�רא; ��ה�א לאזנ�, לה�מיע וצרי� מג�ה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ְֶזה
לא וא� �א�ת��תיה; לדק�ק וצרי� יצא. לאזנ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה�מיע

יצא. ְִֵָָ�ק�ק,

.Ëהחזק יר�ה ��א י�הר מדק�ק? ולא[הדגוש]�יצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יח�ק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]ה�חנע] שווא ל��[את צרי� לפיכ�, ה�ד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

�בה ס�� מה� �אחת ה��מ�ת א�ת�ת ��י �ל �י� ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
� לבב�" "�כל �ג��: ל�, ה�מ�כה �בה �ח�ת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבד�� וכ� "לבב�"; וק�רא וח�זר ו��הה, "�כל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָק�רא

לבאר וצרי� �תיל". "ה�נ� �ל[להתיז]מהרה", זי� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי� ��מליכה�"�ז�ר�". �די "אחד", �ל �דלת רי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי� הע�ל�; ר�ח�ת אר�ע ועל האר� ועל ה�מי� ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי �א�מר יהיה ��א �די �חית, לחט� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ��א

.Èוה��רא מ�יר�; �ה�א ל��� �כל �מע את אד� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָק�רא
ה����, ��א�ת� ���� מ�ברי לה�הר צרי� � ל��� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ�כל
א� ה�ד�, �ל��� ��דק�ק �מ� ה����, �א�ת� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מדק�ק

ה�ד�. �ל��� ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפו�]ה��רא �ברי�[בסדר ��ה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
לפר�ה �ר�ה הק�י� א� אבל ה�ס�קי�. �סדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמ�רי�?
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�ענית� מ�לי� זה הרי � ��תע�י�ועברה מ�ק�� הה�ל� . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מ�ק�� הל� �מ�לי�; מתע�ה זה הרי מתע�י�, �אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמק��
�כח ע�ה�. מתע�ה זה הרי ��תע�י�, למק�� מתע�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�אי�

�פניה� יתראה אל ו�תה, �עצמ�ואכל ע��ני� ינהג ואל ;. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.ÊË�מי�� לה� וירד� ה��מי�, על מתע�י� �הי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצ��ר
ו��תי�, א�כלי� א�א י�לימ�, לא � חצ�ת קד� א� �ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ

ה�ד�ל ה�ל וק�ראי� ה�ל�מת��סי�, א�מרי� �אי� ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
�בעה �נפ� א�א חצ�תה�ד�ל, אחר וא� מלאה. וכר� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�קד�ה ה��� רב ועבר ה�איל �ענית�.� י�לימ� א�, וכ� ְְִִַַָֹ�ְְֲִִִֵַַָָ
קד� א� � �בטל �מד על א� ועברה, צרה על מתע�י� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהי�

י�לימ�. חצ�ת, אחר וא� י�לימ�; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצ�ת,

.ÊÈה�ר�ת מ�ני ה���ר על ���זרי� �ענית י�� �ית�כל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
וה�קני� מע�ה�י� על �ב�דקי� ה�נסת, �בית י��בי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ה���; חצ�ת עד �חרית �פ�ת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנ�י
וד�ר�י� �מזהירי� עבר�ת, �ל ה�כ��ל�ת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַ�מסירי�

חמס �עלי על ועלוח�קרי� א�ת�, �מפרי�י� ועבר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�מחצי א��. �דברי� וכ��צא א�ת�, �מ��ילי� זר�ע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ�עלי

�ברכ�ת ק�ראי� ה��� רביע � ולערב �קלל�תה��� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָ
�ק� ואל �מאס; אל �ני, ה', "מ�סר ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹ����רה,

ה�רה;�ת�כח��" מעני� �ת�כח�ת ��ביא �מפטירי� , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ
�מתח�ני� מנחה, מת�ללי� � האחר�� ה��� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָ�רביע

�ח� �פי �מתו�י� .וז�עקי� ְְְֲִִִִַָֹ

�
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ב ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
�ה�א:‡. רא��� �פס�ק ל�� ��� ולא �מע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה��רא

ידי יצא לא � אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"�מע,
ק�רא היה אפ�� יצא. ל��, ��� לא א� � וה�אר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹח�בת�;
קריאה �ע�נת הא�� ה�ר���ת את מ�י� א� �דר��, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ���רה

רא���. �פס�ק ל�� את ���� וה�א, יצא; �ְְִִִֵֶֶָָָ

�י�·. מה�כי�, �י� ע�מדי�, �י� � �דר�� ק�רי� אד� ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ל
קר�ת לקר�ת ואס�ר �המה. ��י על ר�כבי� �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��כבי�,

ט�ח�ת �פניו מ�ל וה�א מ�ל�[דבוקות]�מע, א� ��רקע, ְְַ�ְַַַָָָ�ְָ
על ��כב וה�א ה�א, ק�רא אבל למעלה. �פניו ��� ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על להתה�� יכ�ל ואינ� הר�ה, ��ר �על היה וא� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצ��;

וק�רא. לצ��, מעט נ�טה � ח�לה �היה א� ְְְִִֵֶֶֶַָָצ��,

רא���,‚. �פס�ק ע�מד � רגליו על מה�� �היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי
א�ת� מצערי� � י�� היה מה��. וה�א ק�רא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוה�אר
א� ואיל�, �מ�א� רא���; �ס�ק ��קרא עד א�ת�, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָ�מעירי�

א�ת�. מצערי� אי� �נה, ְֲֲִֵֵַַָָאנס��

�ר�ה„. ��קרא עד מפסיק � �מלאכה ע�סק �היה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
�פר�ה מ�לאכ�� �טלי� הא�ני� וכ� ;��� ְְְְִִִֵַָָָָָ�ְֵָָ�ִָרא��נה
ק�רא וה�אר, עראי. קריאת �היה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא��נה,
האיל� �רא� ע�מד היה אפ�� �מלאכ��. ע�סק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוה�א
לפניה �מבר� �מק�מ�, ק�רא � ה�תל �רא� ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹא�

ְֲֶַָ�לאחריה.

.‰� �מע קר�ת זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
�צרכי ע�סק היה �לאחריה. לפניה �מבר� וק�רא; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��סק
נ�אר א� ויקרא, עסקיה�; יגמר א�א יפסיק, לא � ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹר�י�

לקר�ת. ְִֵעת

.Âע�סק �היה א� �מרח�, �היה א� �אכילה, ע�סק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
�ע�ר�ת מה�� �היה א� עובדו]�תס�רת, א� א�[לבודק� , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

�מע. קר�ת ק�רא �� ואחר ��מר, � �די� ע�סקי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�הי�

� וקרא �פסק ה�ריאה, זמ� יעבר ��א מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹוא�
מ��ח. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.Êולקר�ת �להת���ת לעל�ת יכ�ל א� � לט�ל ��רד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי
מתירא היה וא� ויקרא. וית��ה יעלה הח�ה, ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע�מד �ה�א ��י� ית��ה ��קרא, קד� הח�ה �נ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א

ר �ריח� �מי� לא ית��ה ולא ויקרא. �מי�ה� ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשת�]ה��רה בה� צל�לי�[ששרו �מי� ולא ,[שקופי�]; ְְְְִִִַַָֹ

עכ�רי� �מי� ה�א מת��ה אבל �ה�. נראית �ערות� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�ני
צלולי�] �מק�מ�.[שאינ� וק�רא רע, ריח� ְְִֵֵֵֶַָ�אי�

.Á�יקר ולא �עיניו, ירמז לא � �מע קר�ת ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹה��רא
קריאת �היה ��א �די �אצ�ע�תיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��פתיו,
הרי ח�בת�, ידי ��צא �י על א� � �� ע�ה וא� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא וא� ק�רא; ��ה�א לאזנ�, לה�מיע וצרי� מג�ה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ְֶזה
לא וא� �א�ת��תיה; לדק�ק וצרי� יצא. לאזנ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה�מיע

יצא. ְִֵָָ�ק�ק,

.Ëהחזק יר�ה ��א י�הר מדק�ק? ולא[הדגוש]�יצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יח�ק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]ה�חנע] שווא ל��[את צרי� לפיכ�, ה�ד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

�בה ס�� מה� �אחת ה��מ�ת א�ת�ת ��י �ל �י� ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
� לבב�" "�כל �ג��: ל�, ה�מ�כה �בה �ח�ת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבד�� וכ� "לבב�"; וק�רא וח�זר ו��הה, "�כל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָק�רא

לבאר וצרי� �תיל". "ה�נ� �ל[להתיז]מהרה", זי� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי� ��מליכה�"�ז�ר�". �די "אחד", �ל �דלת רי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי� הע�ל�; ר�ח�ת אר�ע ועל האר� ועל ה�מי� ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי �א�מר יהיה ��א �די �חית, לחט� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ��א

.Èוה��רא מ�יר�; �ה�א ל��� �כל �מע את אד� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָק�רא
ה����, ��א�ת� ���� מ�ברי לה�הר צרי� � ל��� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ�כל
א� ה�ד�, �ל��� ��דק�ק �מ� ה����, �א�ת� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מדק�ק

ה�ד�. �ל��� ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפו�]ה��רא �ברי�[בסדר ��ה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
לפר�ה �ר�ה הק�י� א� אבל ה�ס�קי�. �סדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמ�רי�?
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�אינ� לפי ��צא, א�מר אני � ר�אי �אינ� �י על א� �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
���רה ל� בתורהסמ�כה מופיעות אינ� הפרשיות [ג' ְַָָָ

זהבסמיכות] הרי �נ�ה, �ע� �קרא� וחזר �ס�ק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ
�מע', '�מע ��רא �ג�� �כפל�, אחת מ�ה קרא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ�ְמג�ה;

א�ת�. ְְִַמ��קי�

.·È�סר�גי סר�ג[בהפסקות]קרא� �י� �הה אפ�� יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ה�דר. על ��קרא וה�א, יצא; � ��� את לגמר �די ְְִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵֵֶֹלסר�ג
� ��נה נר�� ולא ער לא �אינ� מי וה�א מתנמנ�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקרא�

רא���. �פס�ק ער ��הא �בלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;

.‚È,וק�רא ח�זר � קרא לא ספק �מע, קר�ת קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק
ל� ונס��ק ��רא, ידע א� אבל �לאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�מבר�
�מבר�. ח�זר אינ� � �ר� לא א� �לאחריה לפניה �ר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�

וטעה מילה]קרא מ���[דילג נעל� ��עה; ל�ק�� יחזר , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיז� ה�לי� �ר�ה איז� י�דע ואינ� לפר�ה, �ר�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ�י�
את "ואהב� �ה�א רא���, לפרק ח�זר � להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי�

אלהי�". ֱֶֹה'

.„È�לרא ח�זר � �סק היכ� ידע ולא ה�רק, �אמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה
ה�א א� י�דע ואינ� "�כתב��", ק�רא היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה�רק.
א� ��"והיה �"�כתב��" א� ��"�מע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�"�כתב��"
ל� נס��ק וא� ��"�מע"; ל"�כתב��" ח�זר � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ�מע"
ל��נ� הר�ל �על ח�זר, אינ� � יר��" "למע� ��רא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

ה�ל�. ֵה�א

.ÂË�י� היה א� � �� �גע� א� �אחרי�, �פגע ק�רא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ו��אל �מתחיל ��סק � לפרק �ה�א[רק]�רק מי ��ל�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

�ד�ל �ה�א מי א� ר��, א� �אביו ��גע �ג�� �כב�ד�, ְְְִִִֶֶַַַָָָָח�ב
�ל��. ל� ��ת� אד� לכל �ל�� �מ�יב �חכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמ���

.ÊËל�אל �מתחיל ��סק אינ� � ה�רק �אמצע ק�רא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ��ל�� א�סא�א א� מל� �ג�� מ���, מתירא �ה�א ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמס�] �ג�� �כב�ד�, ח�ב �ה�א מי אבל �ה�; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�ל��. ל� �מ�יב ��סק �ח�ה, �ל�� ל� נת� א� � ר�� ְִִִֵֵַַָָָָא�

.ÊÈ�י� ל�נ�ה, רא��נה �רכה �י� ה�רקי�: �י� ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָוא��
"והיה �י� �מע", א� ל"והיה "�מע" �י� ל"�מע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�נ�ה
וי�יב", ל"אמת "ו�אמר" �י� אבל ל"ו�אמר". �מע" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹא�
מ�ני ל�אל א�א יפסיק ולא ה�רק, �אמצע ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ה�ב�ד. מ�ני �לה�יב ְְְִִִֵַַָָָה�ראה,

ה'תשס"ט תמוז כ"ח שני יו�

ג ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
��קרא.‡. קד� �מי� ידיו ר�ח� �מע, קר�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��רא

ויל� קריאת� יאחר לא � מי� מצא ולא קריאה, זמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹה�יע
�צר�ר ידיו מק�ח א�א ה�י�, א�[אב�]לב�� �עפר א� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וק�רא.[קרש]�ק�רה �ה�, וכ��צא ְְְֵֵֶַָָ

על·. א� ה��א, �בית ולא ה�רח�; �בית לא ק�רי�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאי�
עצמ� ה�ת �צד ולא ה�בר�ת, �בית ולא צ�אה; �� �אי� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�י

א ה�בר מ� א��ת אר�ע הרחיק וא� מ�ר� ה�ת, מ� � ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ�ָ
וק�רא. ח�זר ,�� ק�רי� �אי� �מק�� ��רא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקר�ת.

מ�ר‚. � �� נ���� לא ועדי� �ה�כ� החד�, ה��א ָ�ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ית

מ�ר חד�, מרח� �ת�כ�. לא אבל �נג��, �מע קר�ת ָ�ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹלקר�ת
ז�� � ��י� �ני הי� �ת�כ�. לבית[יעד]לקר�ת מה� אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

הזמינ� א� ספק ה�ני הרי � 'וזה' ה�ני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָה��א,
הכסא] בית ��[לש� ק�ראי� אי� לפיכ�, הזמינ�; לא א� ,ְְְִִִִֵָֹ

�ניה� הרי � זה' 'וג� אמר: יצא. � קרא וא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכ�ח�ה,
��ני ה�ק�� וה�א ה�רח�, חצר �ה�. ק�ראי� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ְמז�ני�,
�מע. קר�ת �� לקר�ת מ�ר � לב��י� �� ע�מדי� ְְְִִַַָ�ְְִִָָאד�

מ�ברי„. �ה�א עני� �ל א�א �לבד, �מע קר�ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
ואפ�� ה��א, �בבית ה�רח� �בית לאמר� אס�ר � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹקד�
להרהר אפ�� א�א �לבד, לאמר� ולא חל. �ל��� ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹאמר�
�במק�� ה�רח�, �בבית ה��א, �בית ��רה �דברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ל��
אס�ר. � רגלי� מי א� צ�אה �� ��� ה�ק�� וה�א ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��פת,

�בית‰. ה�ד� �ל��� לאמר� מ�ר חל, �ל ְְְְִֵֶַָָָֹ�ְִֶָֹ�ברי�
�ה� וכ��צא ונאמ� וח��� רח�� �ג�� ה���יי�, וכ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��א.
וה� המיחדי�, ה�מ�ת אבל ה��א; �בית לאמר� מ�ר ��ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ�ְִֵָ

הקב"ה]ה�מ�ת שמות להז�יר�[ז' אס�ר � נמחקי� �אי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
להפרי� ל� נז��� וא� ה���. ה�רח� �בבית ה��א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�בית
מפרי�, � ה��א �בית א� ה�רח� �בית האס�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�בר

קד�. �בעניני קד� �ל��� ְְְְֲִִִֵֶֶַֹֹואפ��

.Â��� �זמ� וחזירי� �לבי� וצ�את האד�, [מעורב]צ�את ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
אס�ר � א�� �ג�� רע �ריח� צ�אה וכל ע�ר�ת, ְְְֵֵֶַָָָָָ�ת�כ�
מי אבל אד�. רגלי מי �נגד וכ� �נג��. �מע קר�ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקר�ת
��ית לאכל יכ�ל �אינ� קט� �נג��. ק�ראי� �המה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�כדי זמ�]�ג�, �ג�[בשיעור �יצי� ��ל� ה�ד�ל ��אכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מ�ימי ולא מ��את�, לא מרחיקי� אי� �ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

.Ê�וא �נג��; לקר�ת אס�ר �חר�, יב�ה צ�אה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי � �ת�רר זרק� �א� עד מ�חר�, י�תר יב�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
��רקע ��בלע� רגלי� מי �נג��. לקר�ת �מ�ר �עפר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�ְִָָהיא
אי� וא� �נג��; לקר�ת אס�ר נ�ר, ר��מ� היה א� �ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ

מ�ר. נ�ר, ָ�ִִָָר��מ�

.Áאר�ע יקרא? �� ואחר רגלי� �מ�י מ��אה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ��ה
א� לאח�ריו �ה� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָא��ת.
��א עד מה� מרחיק � �ניו �נגד הי� א� אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�דדיו;

יקרא. �� ואחר א�ת�, ְְְִִֶַַָָָיראה

.Ë��מק� ��ית, ע�ה� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��ה
א� טפחי�, ע�רה �ב�� מק�� �� היה א� אבל ְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָ�וה.
�הרי וק�רא, ה�ק�� �צד י�ב � טפחי� ע�רה מה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנמ��
�פה א� וכ� רע. ריח ל� י�יע ��א וה�א, �יניה�; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנפסק
ע�� �ה� �י על א� � רגלי� מימי על א� ה��אה, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ�לי

ע�ה�. לקר�ת �מ�ר �קב�רי�, א�� הרי � ְִִֶָָ�ְֲִִִֵֵַַ��ית

.Èי� על א� � זכ�כית �ל מח�ה ה��אה �בי� �ינ� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה
�צ��. לקר�ת מ�ר ה�כ�כית, מאח�רי א�ת� ר�אה ְְִִָָ�ְֲִֵֵֶֶַָ�ה�א
מ�ר אחת, �ע� �ל רגלי� מי לת�� מי� רביעית ָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָנת�

א��ת. אר�ע �ת�� ע�ה� ְְְִִֶַַַָלקר�ת

.‡È:וק�רא ה��ה, על �סנ�ל� ע�מד � �ג�ה צ�אה ְֵָ�ְְֵַַַָָ�ְְָָָהיתה
צ�אה �נג�� היתה .�� נ�גע סנ�ל� יהיה ��א ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה�א,
עד עבה רק עליה ר�קק � ט�ה �מ� �י�תר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמע�טה

נטי�ת היתה וק�רא. ��ר�,[לכלו�]��ת��ה, על צ�אה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

- h"qyz'd fenz h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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�לל, רע ריח לה� היה ולא ה��א, מ�ית מט�פ�ת ידיו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָא�
ריח לה� �אי� לפי לקר�ת, מ�ר � יבי�ת� א� קטנ� ְְִִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִֵָָָָמ�ני

�מק�מ� היתה א� אבל הטבעת]רע. �י[בפי על א� � ְְֲִִִַַַָָָָ
י��ב, ��ה�א ונראית ה�איל ע�מד, ��ה�א נראית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ�אינ�
היא לחה �ה��אה מ�ני יפה, יפה ��ק�ח עד לקר�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאס�ר
א� לקר�ת ל� �אס�ר ה�ר�, �א�ני� וכ�ה רע. ריח ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוי�

לע��ת. רא�י וכ� מט�פ�ת; ידיו ְֲַָָָ�ְָָָהי�

.·Èע�ר ל� ��� רע מוחשי�ממשי]ריח ממקור �[שנוד� ִֵֵֶַַָ
לא וא� הריח; �סק א� וק�רא, א��ת אר�ע מ��� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי �ג�� ע�ר, ל� ו�אי� ���סק. מק�� עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�סק,
הר�ח, ��כלה מק�� עד מרחיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��צא

�ר� רעי[כלי]וק�רא. ועביט[צואה]�ל מימי[כלי], �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
�אי� �י על וא� �נג��, �מע קר�ת לקר�ת אס�ר � ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלי�
ה��א. �בית �ה� מ�ני רע; ריח לה� ואי� �ל�� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�

.‚Èאס�ר � ה�י� �ני על �טה �היתה �ג�� ע�ברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצ�אה
וא ע�ברת. �צ�אה חזיר, �פי �נג��; לקר�תלקר�ת ס�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ

א��ת. אר�ע מ��� ��עבר� עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ�נג��,

.„Èעל ידיו י�יח לא � ה��פת למק�� וה�יע ק�רא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מק��.[בלחש]�יו מא�ת� ��עבר עד יפסיק א�א , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

��כלה עד יפסיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ��צאת ה��רא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
הרע]�א�� ��רה.[הריח �דברי וכ� לקריאת�; וח�זר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

�מע, קר�ת ל� ��פסיק �י על א� � מחבר� ר�ח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
��רה. �ברי ל� מפסיק ְְִִֵֵַָָאינ�

.ÂË�� י� א� ל� ונס��ק ��ית, �מע קר�ת ק�רא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה לקר�ת. מ�ר זה הרי � �� אי� א� רגלי� מי א� ְִָָָ�ְֲִֵֵֵֶַַָָצ�אה
�� אי� א� צ�אה �� י� א� ל� ונס��ק �א��ה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָק�רא
מק�� �היא הא��ה �חזקת ��ב�ק; עד יקרא לא �ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לקר�ת. מ�ר �א��ה, אפ�� � רגלי� מי ספק אבל ְִָ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��פת.

.ÊËרחיק�� עד רגלי� �מי צ�אה �נגד לקר�ת �אס�ר ���ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
��י אפ�� �ניו; ��חזיר עד הערוה, �נגד לקר�ת אס�ר �� �ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכ�כית �ל מח�ה ואפ�� ערות�. �נגד יקרא לא קט�, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹא�
עד לקר�ת, אס�ר הערוה, את ר�אה וה�א ה�איל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יס��ל לא לפיכ�, ערוה. הא�ה, ��� וכל �ניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��חזיר
מג�ה היה א� � א��� אפ�� ק�רא; ��ה�א הא�ה ֶ�ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ�ג��

מ��פ� המכוסי�]טפח �נג��.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ

.ÊÈה�א �� � אחרי� ערו�ת �נגד לקר�ת אס�ר �ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָ�כ��
עד ער�, ��ה�א יקרא לא ערות�. �נגד לקר�ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאס�ר
על �ק א� ע�ר א� �גד �ל חג�רה היתה ערות�. ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��כ�ה
וה�א, לקר�ת; ל� מ�ר ער�, ��פ� ��אר �י על א� � ְְִָ�ְְִֶַַָָָָֹמתניו

�ערות� נ�גע עקב� יהיה מקופלות��א ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
�ט�ית�תחתיו] ח�צ� � ער� והיה �ט�ית�, י�� היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ

מ�ני ויקרא, מ��אר� יח� לא אבל וק�רא; ל��, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמ�חת
חג�ר. �לא ��רא �מי ונמצא הערוה, את ר�אה ����ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÁÈאס�ר מה� אחד �ל � אחת �ט�ית י�ני� �הי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ני�
ט�ית ��הא עד ל��, מ�חת ���ה �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקר�ת,
מ�תניו זה �ב�ר זה ��ר י�ע ��א �די �יניה�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמפסקת
ה�ט�י� �ית� �בני �ניו א� א���, ע� י�� היה וא� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�למ�ה.

�י על א� לפיכ�, מה�; מר�י� ואינ� �ג�פ�, ��פ� הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וק�רא. ל��, מ�חת וח�צ� �ניו מחזיר �ה�, נ�גע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ���ר�

.ËÈ�� ה�כר ��היה עד זה? לעני� קט�י� ה� אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
�נה ע�רה אחת �ת וה�קבה אחד, וי�� �נה ע�רה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��י�
"�די� �ד�לי�, �תבנית �בנית� ��היה וה�א, אחד; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָוי��
ט�ית ��פסיק עד יקרא, לא �� ואחר צ�ח". ��ער� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנ�
צ�ח", ��ער� נכנ� "�די� הי� לא עדי� א� אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�יניה�.
��היה עד � הפסק צרי� ואינ� ��ר �קר�ב ע�ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָק�רא
��י� �ת וה�קבה אחד, וי�� �נה ע�רה �ל� �� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�כר

אחד. וי�� �נה ְְֵֶֶָָָע�רה

ה'תשס"ט תמוז כ"ט שלישי יו�

ד ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
את‡. �מל�די� �מע; מ�ר�ת �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָנ�י�

�לאחריה, לפניה �מברכי� �ע�נת�, א�ת� לקר�ת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָה�ט�י�
מצוה �דבר ונח�ז טר�ד ל�� �היה מי �מצו�ת. לח�כ� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�די
�ת�לה ���א חת� לפיכ�, �מע. מ�ר�ת �ט�ר ה�צו�ת, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָמ�ל
�ע�� �אי� לפי עליה; ��ב�א עד �מע, מ�ר�ת �ט�ר �ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
��ת מ�צאי עד �הה וא� �ת�לי�. ימצא לא ��א ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�נ�יה,
נתקררה �הרי ואיל�, ��ת מ��צאי לקר�ת ח�ב �על, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא

�ס ול�� �על.[מורגל]�ע��, ��א �י על א� �� ְְִִֶַַַַַָָֹ

ע�סק·. �ה�א �י על א� � ה�ע�לה את ה���א ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ����� �בר ל� ואי� ה�איל לקר�ת, ח�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מצוה,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַַָֹ�ע��.

מ�ר�ת‚. �ט�ר � עליו להתא�ל ח�ב �ה�א מת ל� ��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
וא� לקר�ת. �נ�יה �ע�� �אי� מ�ני ��ק�ר��, עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�מע
מ�ר�ת �ט�ר מת�, �אינ� �י על א� � ה�ת את מ��ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
וה�ני מ��ר, האחד � �ני� ה��מרי� הי� וא� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�מע;

ונ�מט[מסתלק]נ�מט �מ��ר, וח�זר וק�רא, אחר למק�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�מע. מ�ר�ת �ט�ר למת, קבר הח�פר וכ� וק�רא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

�מע,„. קר�ת לזמ� סמ�� לקבר� ה�ת את מ�ציאי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאי�
וה�ציא�ה�, התחיל� וא� �ד�ל. אד� היה �� א� ְְְִִִִִֵֶָָָָָָא�א
ל��ה ��� �ל � ה�ת את מל�י� וה� ה�ריאה זמ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יע
ח��פיה� וח��פי וח��פיה� ה��ה נ��אי �ג�� �ה�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצר�

המיטה] נושאי את הי�[המחליפי� �י� ה��ה, לפני הי� �י� ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר� ל��ה �אי� ה�ל�י� ��אר �ט�רי�; � ה��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

ח�בי�. ִֶַָָ�ה�,

�זמ�‰. � �מע קר�ת זמ� וה�יע �הס�ד, ע�סקי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהי�
וח�זרי� וק�ראי� אחד אחד נ�מטי� לפניה�, מ�ח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ�ֵֶַ�ה�ת
�מע; קר�ת ק�רי� הע� �ל לפניה�, מ�ל ה�ת אי� ְְְִִִֵֶַַָָָָ�ְֵֵֵֶַַלהס�ד.
מת�. ��ק�ר עד לקר�ת ח�ב �אינ� וד�מ�, י��ב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאבל

.Âוכל �נח�מי�, לק�ל האבלי� וחזר� ה�ת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקבר�
�� �ע�מדי� ל�ק�� ה�בר מ�ק�� אחריה� ה�לכי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהע�
הע� יכ�לי� א� � �נח�מי� לק�ל ��רה לע��ת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלי�,
ל��רה, ���יע� קד� אחד �ס�ק אפ�� ולגמר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלהתחיל
האבלי�, את ינחמ� א�א יתחיל�, לא לאו, וא� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחיל�;
הע�מדי� אד� �ני לקר�ת. יתחיל� מה� ���טר� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
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�לל, רע ריח לה� היה ולא ה��א, מ�ית מט�פ�ת ידיו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָא�
ריח לה� �אי� לפי לקר�ת, מ�ר � יבי�ת� א� קטנ� ְְִִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִֵָָָָמ�ני

�מק�מ� היתה א� אבל הטבעת]רע. �י[בפי על א� � ְְֲִִִַַַָָָָ
י��ב, ��ה�א ונראית ה�איל ע�מד, ��ה�א נראית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ�אינ�
היא לחה �ה��אה מ�ני יפה, יפה ��ק�ח עד לקר�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאס�ר
א� לקר�ת ל� �אס�ר ה�ר�, �א�ני� וכ�ה רע. ריח ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוי�

לע��ת. רא�י וכ� מט�פ�ת; ידיו ְֲַָָָ�ְָָָהי�

.·Èע�ר ל� ��� רע מוחשי�ממשי]ריח ממקור �[שנוד� ִֵֵֶַַָ
לא וא� הריח; �סק א� וק�רא, א��ת אר�ע מ��� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי �ג�� ע�ר, ל� ו�אי� ���סק. מק�� עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�סק,
הר�ח, ��כלה מק�� עד מרחיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��צא

�ר� רעי[כלי]וק�רא. ועביט[צואה]�ל מימי[כלי], �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
�אי� �י על וא� �נג��, �מע קר�ת לקר�ת אס�ר � ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלי�
ה��א. �בית �ה� מ�ני רע; ריח לה� ואי� �ל�� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�

.‚Èאס�ר � ה�י� �ני על �טה �היתה �ג�� ע�ברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצ�אה
וא ע�ברת. �צ�אה חזיר, �פי �נג��; לקר�תלקר�ת ס�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ

א��ת. אר�ע מ��� ��עבר� עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ�נג��,

.„Èעל ידיו י�יח לא � ה��פת למק�� וה�יע ק�רא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מק��.[בלחש]�יו מא�ת� ��עבר עד יפסיק א�א , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

��כלה עד יפסיק � מ�מ�ה ר�ח מ��� ��צאת ה��רא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
הרע]�א�� ��רה.[הריח �דברי וכ� לקריאת�; וח�זר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

�מע, קר�ת ל� ��פסיק �י על א� � מחבר� ר�ח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
��רה. �ברי ל� מפסיק ְְִִֵֵַָָאינ�

.ÂË�� י� א� ל� ונס��ק ��ית, �מע קר�ת ק�רא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה לקר�ת. מ�ר זה הרי � �� אי� א� רגלי� מי א� ְִָָָ�ְֲִֵֵֵֶַַָָצ�אה
�� אי� א� צ�אה �� י� א� ל� ונס��ק �א��ה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָק�רא
מק�� �היא הא��ה �חזקת ��ב�ק; עד יקרא לא �ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לקר�ת. מ�ר �א��ה, אפ�� � רגלי� מי ספק אבל ְִָ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��פת.

.ÊËרחיק�� עד רגלי� �מי צ�אה �נגד לקר�ת �אס�ר ���ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
��י אפ�� �ניו; ��חזיר עד הערוה, �נגד לקר�ת אס�ר �� �ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכ�כית �ל מח�ה ואפ�� ערות�. �נגד יקרא לא קט�, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹא�
עד לקר�ת, אס�ר הערוה, את ר�אה וה�א ה�איל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יס��ל לא לפיכ�, ערוה. הא�ה, ��� וכל �ניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��חזיר
מג�ה היה א� � א��� אפ�� ק�רא; ��ה�א הא�ה ֶ�ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ�ג��

מ��פ� המכוסי�]טפח �נג��.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ

.ÊÈה�א �� � אחרי� ערו�ת �נגד לקר�ת אס�ר �ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָ�כ��
עד ער�, ��ה�א יקרא לא ערות�. �נגד לקר�ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאס�ר
על �ק א� ע�ר א� �גד �ל חג�רה היתה ערות�. ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��כ�ה
וה�א, לקר�ת; ל� מ�ר ער�, ��פ� ��אר �י על א� � ְְִָ�ְְִֶַַָָָָֹמתניו

�ערות� נ�גע עקב� יהיה מקופלות��א ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
�ט�ית�תחתיו] ח�צ� � ער� והיה �ט�ית�, י�� היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ

מ�ני ויקרא, מ��אר� יח� לא אבל וק�רא; ל��, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמ�חת
חג�ר. �לא ��רא �מי ונמצא הערוה, את ר�אה ����ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÁÈאס�ר מה� אחד �ל � אחת �ט�ית י�ני� �הי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ני�
ט�ית ��הא עד ל��, מ�חת ���ה �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקר�ת,
מ�תניו זה �ב�ר זה ��ר י�ע ��א �די �יניה�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמפסקת
ה�ט�י� �ית� �בני �ניו א� א���, ע� י�� היה וא� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�למ�ה.

�י על א� לפיכ�, מה�; מר�י� ואינ� �ג�פ�, ��פ� הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וק�רא. ל��, מ�חת וח�צ� �ניו מחזיר �ה�, נ�גע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ���ר�

.ËÈ�� ה�כר ��היה עד זה? לעני� קט�י� ה� אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
�נה ע�רה אחת �ת וה�קבה אחד, וי�� �נה ע�רה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��י�
"�די� �ד�לי�, �תבנית �בנית� ��היה וה�א, אחד; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָוי��
ט�ית ��פסיק עד יקרא, לא �� ואחר צ�ח". ��ער� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנ�
צ�ח", ��ער� נכנ� "�די� הי� לא עדי� א� אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�יניה�.
��היה עד � הפסק צרי� ואינ� ��ר �קר�ב ע�ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָק�רא
��י� �ת וה�קבה אחד, וי�� �נה ע�רה �ל� �� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�כר

אחד. וי�� �נה ְְֵֶֶָָָע�רה

ה'תשס"ט תמוז כ"ט שלישי יו�

ד ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות
את‡. �מל�די� �מע; מ�ר�ת �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָנ�י�

�לאחריה, לפניה �מברכי� �ע�נת�, א�ת� לקר�ת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָה�ט�י�
מצוה �דבר ונח�ז טר�ד ל�� �היה מי �מצו�ת. לח�כ� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�די
�ת�לה ���א חת� לפיכ�, �מע. מ�ר�ת �ט�ר ה�צו�ת, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָמ�ל
�ע�� �אי� לפי עליה; ��ב�א עד �מע, מ�ר�ת �ט�ר �ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
��ת מ�צאי עד �הה וא� �ת�לי�. ימצא לא ��א ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�נ�יה,
נתקררה �הרי ואיל�, ��ת מ��צאי לקר�ת ח�ב �על, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא

�ס ול�� �על.[מורגל]�ע��, ��א �י על א� �� ְְִִֶַַַַַָָֹ

ע�סק·. �ה�א �י על א� � ה�ע�לה את ה���א ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ����� �בר ל� ואי� ה�איל לקר�ת, ח�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מצוה,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַַָֹ�ע��.

מ�ר�ת‚. �ט�ר � עליו להתא�ל ח�ב �ה�א מת ל� ��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
וא� לקר�ת. �נ�יה �ע�� �אי� מ�ני ��ק�ר��, עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�מע
מ�ר�ת �ט�ר מת�, �אינ� �י על א� � ה�ת את מ��ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
וה�ני מ��ר, האחד � �ני� ה��מרי� הי� וא� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�מע;

ונ�מט[מסתלק]נ�מט �מ��ר, וח�זר וק�רא, אחר למק�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�מע. מ�ר�ת �ט�ר למת, קבר הח�פר וכ� וק�רא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

�מע,„. קר�ת לזמ� סמ�� לקבר� ה�ת את מ�ציאי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאי�
וה�ציא�ה�, התחיל� וא� �ד�ל. אד� היה �� א� ְְְִִִִִֵֶָָָָָָא�א
ל��ה ��� �ל � ה�ת את מל�י� וה� ה�ריאה זמ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יע
ח��פיה� וח��פי וח��פיה� ה��ה נ��אי �ג�� �ה�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצר�

המיטה] נושאי את הי�[המחליפי� �י� ה��ה, לפני הי� �י� ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר� ל��ה �אי� ה�ל�י� ��אר �ט�רי�; � ה��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

ח�בי�. ִֶַָָ�ה�,

�זמ�‰. � �מע קר�ת זמ� וה�יע �הס�ד, ע�סקי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהי�
וח�זרי� וק�ראי� אחד אחד נ�מטי� לפניה�, מ�ח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ�ֵֶַ�ה�ת
�מע; קר�ת ק�רי� הע� �ל לפניה�, מ�ל ה�ת אי� ְְְִִִֵֶַַָָָָ�ְֵֵֵֶַַלהס�ד.
מת�. ��ק�ר עד לקר�ת ח�ב �אינ� וד�מ�, י��ב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאבל

.Âוכל �נח�מי�, לק�ל האבלי� וחזר� ה�ת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקבר�
�� �ע�מדי� ל�ק�� ה�בר מ�ק�� אחריה� ה�לכי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהע�
הע� יכ�לי� א� � �נח�מי� לק�ל ��רה לע��ת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלי�,
ל��רה, ���יע� קד� אחד �ס�ק אפ�� ולגמר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלהתחיל
האבלי�, את ינחמ� א�א יתחיל�, לא לאו, וא� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחיל�;
הע�מדי� אד� �ני לקר�ת. יתחיל� מה� ���טר� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
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�ט�רי� � האבלי� �ני את ר�אי� �ה� ה�נימ�י�, � ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ���רה
את ר�אי� ואינ� ה�איל � והחיצ�ני� �מע; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמ�ר�ת

�מק�מ�. �מע �קר�ת ח�בי� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהאבלי�,

.Êרצה א� � �מע קר�ת מ�קר�ת �ט�ר �ה�א מי ְְְִִִִִֶַַָָָָ�ל
�ע�� ��היה וה�א, ק�רא; ולקר�ת, עצמ� על ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַלהחמיר
מבהל מ�קר�ת ה�ט�ר זה היה א� אבל עליו. ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�ְמי�בת

�ע��. ��תי�ב עד לקר�ת, ר�אי אינ� � ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמ�

.Áלפניה �מברכי� �מע, �קר�ת ח�בי� ה�מאי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ל
לעל�ת לה� �אפ�ר �י על א� �טמאת�, וה� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ�ְְְֲֵֶַָ�לאחריה
וזבה �נ�ה א� ��ר� ה��געי� �ג�� ,���� �� ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ�ִמ�מאת�
יקרא ��א ��נ�, �ינ� �בית ועזרא �ה�. וכ��צא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ��ב�
��טה ולא ��ט�ל; עד ה�מאי�, מ�אר לב�� קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�על
�� לעמד ה���ר �רב �ח היה ולא י�ראל, �כל ז� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ��נה
���רה לקר�ת י�ראל �ל נהג� �כבר �טלה. לפיכ� �ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ
�ברי �אי� לפי קראי�, �עלי וה� �מע, קר�ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָולקר�ת
לע�ל�. �טהרת� ע�מדי� א�א טמאה, מק�לי� ְְְְֳִֶָָָָָָ�ְְִַָ��רה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב א' רביעי יו�

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
�תפ�ה ה' את לעבד אחת, ע�ה: מצו�ת ��י �כלל� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹי�

י�� �בא�ר�כל י��. �כל י�ראל את �הני� לבר� �נ�ה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְְִִִֵֵֵָ��י

א ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
את‡. "ועבד�� ��אמר: י��, �כל להת��ל ע�ה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא � ז� �עב�דה למד�, ה�מ�עה מ�י � אלהיכ�" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
חכמי�: אמר� לבבכ�"; �כל "�לעבד� ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָ�פ�ה,
ה�פ��ת מני� ואי� �פ�ה'. ז� ���ב? עב�דה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ'איז�
ואי� ה��רה. מ� ה�את ה�פ�ה מ�נה ואי� ה��רה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמ�

ה��רה.ל�פ�ה מ� קב�ע זמ� ְְִִַַַַָָָ

מצות·. �היא לפי ��פ�ה, ח�בי� ועבדי� נ�י� ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ�לפיכ�,
� ה�א �� ז�, מצוה ח��ב א�א �רמ�. ה�מ� ��א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹע�ה
�ל �בח� �מ�יד י��, �כל �מתח�� מת��ל אד� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��הא
לה� צרי� �ה�א צרכיו ��אל �� ואחר ה�א, �ר�� ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�ד��
על לה' וה�דיה �בח נ�ת� �� ואחר �בתח�ה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�ב��ה

�ח�. �פי אחד �ל ל�; �ה��יע ְְִִִֶֶַַָָָֹה��בה

ערל‚. היה וא� �ב��ה; �תח�ה מר�ה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָא�
להתפלל]�פתי� רגיל עת[שאינו �בכל יכל� �פי מד�ר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

י� � יכל�� �פי אחד �ל ה�פ��ת, מני� וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��רצה.
הר�ה. �עמי� ��ת��ל וי� ,���� אחת �ע� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ��ת��ל
וכ� ��היה. מק�� �כל ה�ק��, נכח מת�ללי� הי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוה�ל

עזרא. עד ר�נ� מ��ה �מיד, ה�בר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

נתערב�„. הר�ע, נב�כדנאצר �ימי י�ראל ��ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�יו�
�ארצ�ת �ני� לה� ונ�לד� הא��ת, ��אר ויו� ְְְְִֶַָָ�ְְְַָָָָָ�פרס
�ל �פת והיתה �פת�, נת�ל�לה ה�ני� וא�ת� ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָה��י�;
מד�ר, �היה וכיו� הר�ה. מ���נ�ת מערבת ואחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

,����� א�א אחת �ל��� צרכיו �ל לד�ר יכ�ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאינ�
מ�ירי� ואינ� א���דית, מד�ר חצי "�בניה�, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��אמר:
אחד ��היה זה, �מ�ני וע�". ע� וכל��� � יה�דית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלד�ר
�בח לה�יד א� חפציו ל�אל ל��נ� �קצר מת��ל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמה�
ל��נ�ת ע�� ��ערב עד ה�ד�, �ל��� ה�א �ר�� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹה�ד��
לה� ות�נ� עמד� ,�� �ינ� �בית עזרא �ראה וכיו� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאחר�ת.
�בח רא��נ�ת, �ל� ה�דר: על �רכ�ת ע�רה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מ�נה
�אלת �ה� י� ואמצע��ת, ה�דיה; אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה';

אב�ת �מ� �ה� ה�ברי� עיקריי�]�ל חפצי[דברי� לכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
�פי ער�כ�ת ��הי� �די � ��� ה���ר �לצרכי ואי�, ְְְֲִִֵֶָ�ְְִִִֵַָָאי�
הע�גי� א�� �פ�ת ותהיה �מהרה, א�ת� וילמד� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�ל,

תפילת�] לערו� יודעי� �עלי[שאינ� �תפ�ת �למה, ְְְֲִִִֵֵַַָָ�פ�ה
וה�פ��ת ה�רכ�ת �ל ��נ� זה, עני� �מ�ני ה�חה. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה����
�רכה עני�, �ל ��הא �די � י�ראל �ל �פי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָה�ד�ר�ת

הע�ג. �פי ְֲִִֵָָער�כה

��י‰. � ה�ר�נ�ת �מני� ה�פ��ת מני� ��הא ��נ�, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�
קר�� �� ��� י�� וכל �מידי�. �ני �נגד י��, �כל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ�פ��ת
�תפ�ה מ�ס�. קר�� �נגד �לי�ית �פ�ה �� ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמ�ס�,
�חרית'; '�פ�ת ה�קראת היא �קר, �ל �מיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��נגד
ה�קראת היא הער�י�, �י� �ל �מיד ��נגד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�תפ�ה
ה�קראת היא ה��ספי�, ��נגד �תפ�ה מנחה'; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'�פ�ת

ה��ספי�'. ְִִַַָ'�פ�ת

.Â,ילה�� אחת �פ�ה מת��ל אד� ��הא התקינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
מתא�לי� הער�י� �י� �ל �מיד אברי [נשרפי�]�הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על מ�קד� על העלה "היא ��אמר: ה�ילה, �ל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוה�לכי�
ובקר "ערב ��אמר: �עני� ה�קר", עד ה�ילה, �ל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹה�ז�ח
ח�בה ערבית �פ�ת ואי� ואהמה". א�יחה ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָוצהרי�,
י�ראל �ל נהג� כ� �י על וא� �מנחה; �חרית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�תפ�ת
וק�ל�ה ערבית, להת��ל מ��ב�תיה� מק�מ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ�כל

ח�בה. �תפ�ת ְֲִִֵֶַָעליה�

.Êל�קיעת סמ�� ה�נחה �פ�ת אחר �פ�ה ��נ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכ�
�ב��ה, �ח�ה לה�סי� �די �לבד, ה�ענית �י�� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהח�ה,
�ל�מר נעילה', '�פ�ת נקראת ה�פ�ה וז� ה�ענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמ�ני
�אי� לפי ונס�רה; ה�מ� �עד �מי� �ערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעל�

הח�ה. ל�קיעת סמ�� א�א א�ת�, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמת�ללי�

.Áו�חרית ערבית �ל�, � י�� �כל ה�פ��ת ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצא�
אר�ע, � חד�י� �ברא�י �במ�עדי� �ב��ת�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָ�מנחה;
� ה���רי� �בי�� ה��ספי�; �תפ�ת י�� �ל �ל ְְִִִִֶַַַָָָֹ�ל�

נעילה. �תפ�ת א�� אר�ע ְְְִִֵֵַַַָָחמ�,

.Ë:�עליה מ�סיפי� אבל מה�, ��חתי� אי� � א�� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ�פ��ת
וכל �יד�. הר��ת ,��� ה��� �ל ��ת��ל אד� רצה ְְְָָָ�ְִִֵֶַַָָָָָא�
צרי� לפיכ�, נדב�ת. מקריב �מ� ���סי�, ה�פ��ת ְְְְְִִִִִֶַַָָָָא�ת�

מ�[יוסי�]��ח�� �ברכה �רכה �כל ��פ�ה �בר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
� אחת �ברכה אפ�� ח�� וא� ה�רכה, מעי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצע��ת,
רא��נ�ת ו�ל� ח�בה. ולא נדבה, �היא לה�דיע �די ,���ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ
��חתי� ואי� �ה�, מ�סיפי� אי� לע�ל� � אחר�נ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹו�ל�

�בר. �ה� מ��י� ואי� ְְִֵֵֶֶַָָָמה�,

.Èה���ר �אי� לפי נדבה, �פ�ת מת�ללי� ה���ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאי�

- h"qyz'd a`Îmgpn 'a iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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��י�, מ�ס� יחיד אפ�� ית��ל ולא נדבה; קר�� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאי�
קר�� מתנ�בי� �אי� לפי נדבה, ואחת ה��� ח�בת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
�פ�ת להת��ל �אס�ר �ה�רה, מי ה�א�ני� מ� וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ס�.
�ה� מקריבי� �אי� לפי ט�בי�, וימי� ���ת�ת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנדבה

�לבד. ה��� ח�בת א�א ְְִֶַַַָָָנדבה,

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ב' חמישי יו�

ב ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
מצרי�‡. והי� �י�ראל, ה�יני� ר�� �מליאל, ר�� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�ימי

��� �ראה וכיו� ה'. מאחרי ל��ב א�ת� �מסיתי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלי�ראל,
והתקי� �ינ�, �בית ה�א עמד אד�, �ני צרכי מ�ל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ�ד�לה
ה�יני�; לא�ד ה' מ�פני �אלה �� ��היה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�רכה
נמצא� ה�ל. �פי ער�כה ��היה �די ��פ�ה, א�ת� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

�רכ�ת. ע�רה ��ע ���פ�ה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָה�רכ�ת

מת��ל·. י��, ��כל א�� �פ��ת מ�ל� �פ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�כל
�ברי� ��ה ה�דר. על א�� �רכ�ת ע�רה ��ע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאד�
אבל לקר�ת; �מהר �ל��נ� מכ�נת �ע�� ���צא ְְְֲִֵֶֶַָ�ְְְֲִֶַָָאמ�רי�?
�ל� מת��ל � ל��נ� ��צרה א� ודח�ק, טר�ד היה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹא�
ו�ל� האמצע��ת, �ל מעי� אחת �ברכה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹרא��נ�ת,

ח�בת�. ידי ויצא ְְֲֵַָָָאחר�נ�ת,

ה'‚. 'הביננ� האמצע��ת: �ל מעי� ���נ� ה�רכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוז�
לס�לח ליראת�, לבבנ� את �מ�ל �רכי�, את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינ�
ו��ננ� וד�ננ� מ�כא�ב, רחקנ� �א�לי�, להי�ת לנ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
�דע�� וה��עי� �ק��, מאר�ע �נפ�צי� ארצ�, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ�נא�ת
�בני� צ�יקי� וי�מח� יד�, �ני� הר�עי� ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָי�פט�,
�בעריכת עב�� לדוד קר� �בהצמחת היכל�, �בת��� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר�
נד�ר טר� �ענה, וא�ה נקרא טר� מ�יח�; י�י לב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה ה�א א�ה �י ��מע, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוא�ה
�פ�ה'. ��מע ה', א�ה �ר�� צרה. מ�ל �מ�יל ְִִִֵֶַַַָָָָָָ��דה

�ימ�ת„. אבל הח�ה; �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲִִִִֶַַַָָָ��ה
מ אינ� � ל�מרה��מי� ��רי� מ�ני 'הביננ�', ת��ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ה�ני� �בר�ת ומטר"]�אלה טל �מ�צאי["ות� וכ� . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
��רי� מ�ני 'הביננ�', מת��ל אינ� � ט�בי� וימי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��ת�ת

ה�עת. �ח�נ� הב�לה ְְֵַַַַַָָל�מר

�כל‰. �רכ�ת �בע מת��ל ט�בי�, וימי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ת�ת
�ל� � ה��� א�ת� �ל �פ��ת מאר�ע �תפ�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�פ�ה
א�ת� מעי� אמצעית �ברכה אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹרא��נ�ת,
ה��ת'; 'מק�� אמצעית: �ברכה ח�תמי� ���ת�ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָה���.
היה וא� וה�מ�י�'. י�ראל 'מק�� :�� ח�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ברגלי�,
וי�ראל ה��ת 'מק�� :�� ח�תמי� ט�ב, וי�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ��ת
האר�, �ל על 'מל� :�� ח�תמי� ה�נה, �רא� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוה�מ�י�'.
:�� ח�ת� ��ת, היה וא� ה��ר��'; וי�� י�ראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמק��
ה��ר��'. וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'מל�

.Â;מנחה� ו�חרית ערבית �תפ�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָ��ה
�רכ�ת ��ע מת��ל ה�נה, רא� �ל ה��ספי� �פ�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
ו�ל� י��, �ל �ל אחר�נ�ת ו�ל� רא��נ�ת �ל� �ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ
�נ�ה מלכ��ת, ענינ� האמצע��ת מ� רא��נה ְִָ�ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאמצע��ת.
מענינ�. מה� אחת �כל ח�ת� ��פר�ת; �לי�ית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכר�נ�ת,

.Êבע� �פ��ת, מחמ� �פ�ה �כל מת��ל ה���רי�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�י��
מעי� ואמצעי�ת אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ�רכ�ת
וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על 'מל� :�� וח�ת� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה���,
מה�: �פ�ה �כל ח�ת� ���ת, להי�ת חל וא� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָה���רי�';
ה���רי�'. וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'מל�

.Á;ו�נה �נה �ל �ל צ�� �י�� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ��ה
ה��ספי� �פ�ת מת��ל ה��בל, �נת �ל צ�� �י�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
א�ת� וה� ה�נה, רא� �מ�ס� �הת��ל �מ� �רכ�ת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ��ע
א�ת�, מת�ללי� ואי� יתר. ולא �ח�ת �לא עצמ�, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹה�רכ�ת

נ�הג. �ה��בל �זמ� ְִֵֵֶֶַַָא�א

.Ë,רא��נה לברכה קד� ��תח ה�פ��ת, מ� �פ�ה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�כל
�כ�ה�א �ה�ת�". י�יד �פי �פ�ח, �פתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹוא�מר:
והגי�� פי, אמרי לרצ�� "יהי� א�מר: ה�פ�ה, �ס�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָח�ת�
לאח�ריו. צ�עד �� ואחר וג�אלי"; צ�רי ה', לפני�; � ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָל�י

.Èערבית מת��ל � מ�עד �ל �בח�� חד�י� ְְִִֵֵֶַַ�ְְֳִֵָָ�רא�י
וא�מר ה�מי�; ��אר �רכ�ת, ע�רה ��ע �מנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָו�חרית
�מ�ס� ויב�א'. יעלה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ�עב�דה:

מ מ�עד, �ל �י��ח�� ��ת��ל �מ� ה��ס� �פ�ת ת��ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ל� �רכ�ת, �בע מת��ל חד�י�, �ברא�י ְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֹט�ב;
חד�, רא� קר�� מעי� אמצעית אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹרא��נ�ת

חד�י�'. ורא�י י�ראל 'מק�� :�� ְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָוח�ת�

.‡È�חד רא� וכ� מ�עד, �ל �ח�� להי�ת �חלה ְֵֵֶֶֹֹ�ְְִֶַָָָ��ת
�בע �מנחה ו�חרית ערבית מת��ל � ���ת להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�חל
�עב�דה. ויב�א' 'יעלה וא�מר ה��ת�ת, ��אר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�רכ�ת
�מ�לי� ��ת, �עני� אמצעית �ברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ�מ�ס�

הברכה] סיו� ה���[לקראת קד�ת וא�מר ��ת, ַַ�ְְְְִֵַַָ�עני�
'מק�� חד�י�: �רא�י �� וח�ת� ה�רכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָ�אמצע
ח�ת� מ�עד, �ל �בח�� חד�י�'; ורא�י וי�ראל ֵֵֶ�ְְְְֳִִֵֵַַָָָָה��ת

���ת. להי�ת �חל ט�ב �י�� �ח�ת� �מ� ��ְְְְִֵֶֶַָָָ

.·Èרכה� מת��ל ���ת, �אחד להי�ת �חל ט�ב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוי��
ו�ל�דנ� צדק�, מ��טי 'ו��דיענ� �כה: ��ילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
��ת קד�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� רצ�נ�, ח�י ַַָ�ְְֱִֵֵֵֶַָֹ�ֲַלע��ת
לקד�ת ��ת קד�ת �בי� הרגל, וחגיגת ט�ב י�� ַ�ְִַַָ�ְְֲִֵֶֶַַָ�כב�ד
מ��ת וה�ד�� ה�ד�ל ה�ביעי וי�� הב�ל�, ט�ב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָי��
ל�מחה'. מ�עדי� אלהינ�, ה' לנ� ו��� ק���; ְְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָָֹימי�
מב�יל � ה�נה �ל �ל ט�ב י�� �במ�צאי ��ת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�במ�צאי

ה��ס. על מב�יל �ה�א �י על א� ח�נ�', ְְִִֵֶַַַַַַָ�'א�ה

.‚È'�ה��י 'על �ה�דיה מ�סיפי� �פ�רי�, ��ת�חנ�ה ; ֲַ�ְִִִִִַַַָָָָ
�מ�ס�, ה��י� על מז�יר �פ�רי�, �חנ�ה להי�ת ְְִִִִַַַָָ�ְֲִֶַָָ�חלה

�פ��ת. ��אר ��ז�יר ְְְְִִִֶַָ�מ�

.„Èמע��'� מ�סי� � �התע�ה יחיד אפ�� ה�ענ��ת, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�ימי
א�מר� צ��ר ��ליח עננ�'. אלהינ�, ה' 'עננ�, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹ�פ�ה':
:�� וח�ת� ל'ר�פא', '��אל' �י� עצמ� �פני ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָ�רכה
�רכ�ת. ע�רי� מת��ל ונמצא צרה'. �עת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ'הע�נה
ה' 'רח� יר��לי�': �'ב�נה מ�סיפי� � �אב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ�ת�עה
העיר עיר�, יר��לי� ועל ע�� י�ראל ועל עלינ� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאלהינ�

ה��ממה'. החרבה ֲֲֵֵֵַַָָָָהאבלה
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��י�, מ�ס� יחיד אפ�� ית��ל ולא נדבה; קר�� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאי�
קר�� מתנ�בי� �אי� לפי נדבה, ואחת ה��� ח�בת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
�פ�ת להת��ל �אס�ר �ה�רה, מי ה�א�ני� מ� וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ס�.
�ה� מקריבי� �אי� לפי ט�בי�, וימי� ���ת�ת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנדבה

�לבד. ה��� ח�בת א�א ְְִֶַַַָָָנדבה,

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ב' חמישי יו�

ב ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
מצרי�‡. והי� �י�ראל, ה�יני� ר�� �מליאל, ר�� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�ימי

��� �ראה וכיו� ה'. מאחרי ל��ב א�ת� �מסיתי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלי�ראל,
והתקי� �ינ�, �בית ה�א עמד אד�, �ני צרכי מ�ל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ�ד�לה
ה�יני�; לא�ד ה' מ�פני �אלה �� ��היה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�רכה
נמצא� ה�ל. �פי ער�כה ��היה �די ��פ�ה, א�ת� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

�רכ�ת. ע�רה ��ע ���פ�ה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָה�רכ�ת

מת��ל·. י��, ��כל א�� �פ��ת מ�ל� �פ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�כל
�ברי� ��ה ה�דר. על א�� �רכ�ת ע�רה ��ע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאד�
אבל לקר�ת; �מהר �ל��נ� מכ�נת �ע�� ���צא ְְְֲִֵֶֶַָ�ְְְֲִֶַָָאמ�רי�?
�ל� מת��ל � ל��נ� ��צרה א� ודח�ק, טר�ד היה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹא�
ו�ל� האמצע��ת, �ל מעי� אחת �ברכה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹרא��נ�ת,

ח�בת�. ידי ויצא ְְֲֵַָָָאחר�נ�ת,

ה'‚. 'הביננ� האמצע��ת: �ל מעי� ���נ� ה�רכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוז�
לס�לח ליראת�, לבבנ� את �מ�ל �רכי�, את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינ�
ו��ננ� וד�ננ� מ�כא�ב, רחקנ� �א�לי�, להי�ת לנ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
�דע�� וה��עי� �ק��, מאר�ע �נפ�צי� ארצ�, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ�נא�ת
�בני� צ�יקי� וי�מח� יד�, �ני� הר�עי� ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָי�פט�,
�בעריכת עב�� לדוד קר� �בהצמחת היכל�, �בת��� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר�
נד�ר טר� �ענה, וא�ה נקרא טר� מ�יח�; י�י לב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה ה�א א�ה �י ��מע, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוא�ה
�פ�ה'. ��מע ה', א�ה �ר�� צרה. מ�ל �מ�יל ְִִִֵֶַַַָָָָָָ��דה

�ימ�ת„. אבל הח�ה; �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲִִִִֶַַַָָָ��ה
מ אינ� � ל�מרה��מי� ��רי� מ�ני 'הביננ�', ת��ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ה�ני� �בר�ת ומטר"]�אלה טל �מ�צאי["ות� וכ� . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
��רי� מ�ני 'הביננ�', מת��ל אינ� � ט�בי� וימי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��ת�ת

ה�עת. �ח�נ� הב�לה ְְֵַַַַַָָל�מר

�כל‰. �רכ�ת �בע מת��ל ט�בי�, וימי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ת�ת
�ל� � ה��� א�ת� �ל �פ��ת מאר�ע �תפ�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�פ�ה
א�ת� מעי� אמצעית �ברכה אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹרא��נ�ת,
ה��ת'; 'מק�� אמצעית: �ברכה ח�תמי� ���ת�ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָה���.
היה וא� וה�מ�י�'. י�ראל 'מק�� :�� ח�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ברגלי�,
וי�ראל ה��ת 'מק�� :�� ח�תמי� ט�ב, וי�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ��ת
האר�, �ל על 'מל� :�� ח�תמי� ה�נה, �רא� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוה�מ�י�'.
:�� ח�ת� ��ת, היה וא� ה��ר��'; וי�� י�ראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמק��
ה��ר��'. וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'מל�

.Â;מנחה� ו�חרית ערבית �תפ�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָ��ה
�רכ�ת ��ע מת��ל ה�נה, רא� �ל ה��ספי� �פ�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
ו�ל� י��, �ל �ל אחר�נ�ת ו�ל� רא��נ�ת �ל� �ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ
�נ�ה מלכ��ת, ענינ� האמצע��ת מ� רא��נה ְִָ�ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאמצע��ת.
מענינ�. מה� אחת �כל ח�ת� ��פר�ת; �לי�ית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכר�נ�ת,

.Êבע� �פ��ת, מחמ� �פ�ה �כל מת��ל ה���רי�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�י��
מעי� ואמצעי�ת אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ�רכ�ת
וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על 'מל� :�� וח�ת� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה���,
מה�: �פ�ה �כל ח�ת� ���ת, להי�ת חל וא� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָה���רי�';
ה���רי�'. וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'מל�

.Á;ו�נה �נה �ל �ל צ�� �י�� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ��ה
ה��ספי� �פ�ת מת��ל ה��בל, �נת �ל צ�� �י�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
א�ת� וה� ה�נה, רא� �מ�ס� �הת��ל �מ� �רכ�ת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ��ע
א�ת�, מת�ללי� ואי� יתר. ולא �ח�ת �לא עצמ�, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹה�רכ�ת

נ�הג. �ה��בל �זמ� ְִֵֵֶֶַַָא�א

.Ë,רא��נה לברכה קד� ��תח ה�פ��ת, מ� �פ�ה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�כל
�כ�ה�א �ה�ת�". י�יד �פי �פ�ח, �פתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹוא�מר:
והגי�� פי, אמרי לרצ�� "יהי� א�מר: ה�פ�ה, �ס�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָח�ת�
לאח�ריו. צ�עד �� ואחר וג�אלי"; צ�רי ה', לפני�; � ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָל�י

.Èערבית מת��ל � מ�עד �ל �בח�� חד�י� ְְִִֵֵֶַַ�ְְֳִֵָָ�רא�י
וא�מר ה�מי�; ��אר �רכ�ת, ע�רה ��ע �מנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָו�חרית
�מ�ס� ויב�א'. יעלה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ�עב�דה:

מ מ�עד, �ל �י��ח�� ��ת��ל �מ� ה��ס� �פ�ת ת��ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ל� �רכ�ת, �בע מת��ל חד�י�, �ברא�י ְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֹט�ב;
חד�, רא� קר�� מעי� אמצעית אחר�נ�ת, ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹרא��נ�ת

חד�י�'. ורא�י י�ראל 'מק�� :�� ְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָוח�ת�

.‡È�חד רא� וכ� מ�עד, �ל �ח�� להי�ת �חלה ְֵֵֶֶֹֹ�ְְִֶַָָָ��ת
�בע �מנחה ו�חרית ערבית מת��ל � ���ת להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�חל
�עב�דה. ויב�א' 'יעלה וא�מר ה��ת�ת, ��אר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�רכ�ת
�מ�לי� ��ת, �עני� אמצעית �ברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ�מ�ס�

הברכה] סיו� ה���[לקראת קד�ת וא�מר ��ת, ַַ�ְְְְִֵַַָ�עני�
'מק�� חד�י�: �רא�י �� וח�ת� ה�רכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָ�אמצע
ח�ת� מ�עד, �ל �בח�� חד�י�'; ורא�י וי�ראל ֵֵֶ�ְְְְֳִִֵֵַַָָָָה��ת

���ת. להי�ת �חל ט�ב �י�� �ח�ת� �מ� ��ְְְְִֵֶֶַָָָ

.·Èרכה� מת��ל ���ת, �אחד להי�ת �חל ט�ב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוי��
ו�ל�דנ� צדק�, מ��טי 'ו��דיענ� �כה: ��ילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
��ת קד�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� רצ�נ�, ח�י ַַָ�ְְֱִֵֵֵֶַָֹ�ֲַלע��ת
לקד�ת ��ת קד�ת �בי� הרגל, וחגיגת ט�ב י�� ַ�ְִַַָ�ְְֲִֵֶֶַַָ�כב�ד
מ��ת וה�ד�� ה�ד�ל ה�ביעי וי�� הב�ל�, ט�ב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָי��
ל�מחה'. מ�עדי� אלהינ�, ה' לנ� ו��� ק���; ְְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָָֹימי�
מב�יל � ה�נה �ל �ל ט�ב י�� �במ�צאי ��ת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�במ�צאי

ה��ס. על מב�יל �ה�א �י על א� ח�נ�', ְְִִֵֶַַַַַַָ�'א�ה

.‚È'�ה��י 'על �ה�דיה מ�סיפי� �פ�רי�, ��ת�חנ�ה ; ֲַ�ְִִִִִַַַָָָָ
�מ�ס�, ה��י� על מז�יר �פ�רי�, �חנ�ה להי�ת ְְִִִִַַַָָ�ְֲִֶַָָ�חלה

�פ��ת. ��אר ��ז�יר ְְְְִִִֶַָ�מ�

.„Èמע��'� מ�סי� � �התע�ה יחיד אפ�� ה�ענ��ת, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�ימי
א�מר� צ��ר ��ליח עננ�'. אלהינ�, ה' 'עננ�, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹ�פ�ה':
:�� וח�ת� ל'ר�פא', '��אל' �י� עצמ� �פני ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָ�רכה
�רכ�ת. ע�רי� מת��ל ונמצא צרה'. �עת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ'הע�נה
ה' 'רח� יר��לי�': �'ב�נה מ�סיפי� � �אב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ�ת�עה
העיר עיר�, יר��לי� ועל ע�� י�ראל ועל עלינ� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאלהינ�

ה��ממה'. החרבה ֲֲֵֵֵַַָָָָהאבלה
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.ÂËמ�ריד' �נ�ה �ברכה א�מר ה��מי�, ימ�ת ְְְְִִִִֵַָָָָָ�ל
א�מר מאימתי ה�ל'. 'מ�ריד הח�ה, �בימ�ת ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָה���';
האחר�� ט�ב י�� �ל ה��ספי� מ�פ�ת ה���'? ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ'מ�ריד

חג הרא���[סוכות]�ל ט�ב י�� �ל �חרית �פ�ת עד , ְֲִִִֶֶַַַַָ
�ל הרא��� ט�ב י�� �ל ה��ספי� �מ�פ�ת �סח; ְִִִִֶֶֶֶַַַָָ�ל

ה�ל'. 'מ�ריד א�מר ִֵֶַַָ�סח,

.ÊËבר�ת� ה��מי� את ��אלי� �מרח�ו�, ימי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמ�בעה
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���. ��ז�יר זמ� �ל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָה�ני�,

��נער אבל י�ראל; �במצרי�[בבל]�אר� �בס�ריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
את ��אלי� לה�, וה��מי� לא�� ה�מ�כי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָ�מק�מ�ת

��רי. �ק�פת אחר ��י� �י�� ְְְְִִִִֵַַַַָה��מי�

.ÊÈא�י �ג�� הח�ה, �ימ�ת לג�מי� צריכי� �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמק�מ�ת
צריכי� �ה� �עת ה��מי� את ��אלי� � הרח�קי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָה��
�ני ט�ב י�� ע��י� �ה� �מק�מ�ת �פ�ה'. �'��מע ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָלה�,
רא��� י�� �ל מ�ס� �תפ�ת ה���' 'מ�ריד א�מר � ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימי�
ה��מי�. ימ�ת �ל וה�ל� �מת��ל עצרת, �מיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ל

.ÁÈהאל' �לי�ית �ברכה ח�ת� � ��� ה�נה ְְִִִֵֵָָָָ�ַָָָ�ל
צדקה א�הב 'מל� ע�רה, אחת �בבר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ד��';
י�� מ�צאי עד ה�נה ��רא� ה�מי� �בע�רת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�מ��ט'.
�באחת ה�ד��'; 'ה�ל� ��לי�ית ח�ת� � ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָה���רי�

ה���ט'. 'ה�ל� ְְִֵֶֶֶַַָע�רה,

.ËÈברכה� לה�סי� א�� ימי� �ע�רה ��הג� מק�מ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָי�
הרחמ�'; אב כמ�� 'מי �ב�נ�ה, לח�י�'; 'זכרנ� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָרא��נה
�מ�סיפי� רחמי�'; 'זכר ע�רה, �מ�נה �בר�ת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ�מ�סיפי�
��הג� מק�מ�ת י� וכ� ח�י�'. '�בספר אחר�נה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ברכה
�� '�בכ� �לי�ית, �ברכה א�� ימי� �ע�רת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלה�סי�
���ט מנהג ה���רי�, �בי�� ה�נה �רא� אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹ�ח��';

�ח��'. �� '�בכ� ��לי�ית לה�סי� ְְְְְִִִֵֵַַה�א

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ג' שישי יו�

ג ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
הנ�‡. ע� להת��ל ��תחיל מצות�, � ה�חר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�פ�ת

ה���. �לי� �ה�א רביעית, �עה ס�� עד �זמ��, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהח�ה;
ה��� חצי עד �ע�ת אר�ע אחר והת��ל טעה א� עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָוא�
�פ�ה ח�בת ידי יצא לא אבל �פ�ה, ח�בת ידי יצא �ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה �� ה��רה, מ� �פ�ה ��צות ���� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�זמ��:
�נביאי�. חכמי� לנ� ���נ� �זמ�� א�ת� להת��ל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�בריה�

�י�·. �ל �מיד זמ� �נגד ה�נחה, ��פ�ת אמרנ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�בר
י�� �כל קרב ה�מיד �היה �לפי זמ��. ��נ� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהער�י�
והיא �מחצה, �ע�ת מ��ע זמ�� ��נ� � �מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ת�ע
להי�ת �חל ה�סח ��ערב �לפי קט�ה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�קראת
אמר� � �מחצה ��� ה�מיד את ��חטי� הי� ��ת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ערב
� זה זמ� �מ�ה�יע יצא; �מחצה, �� מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�ת��ל

�ד�לה'. 'מנחה ה�קראת היא וז� ח��ב�, ְְְְִִִִִִֵַַָָָה�יע

והאחת‚. �קט�ה, �ד�לה להת��ל הר�ה אנ�י� ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהג�
ר��ת להת��ל רא�י �אי� �א�ני�, מקצת וה�ר� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָר��ת.
�אינ� �בר �נגד �היא מ�ני נ�ת�, ה�י� וכ� ה�ד�לה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א

ית��ל לא ח�בה, ה�ד�לה הת��ל וא� י��. �כל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ�דיר
ר��ת. א�א ְְֶַַָָה�ט�ה

�מחצה„. �ע�ת מ�� �ד�לה, מנחה ��מ� למד�, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהא
עד �מחצה מ��ע קט�ה, מנחה �זמ� �מחצה. ��ע ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
עד א�ת� להת��ל ל� וי� �רביע; �עה ה��� מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���אר

הח�ה. ְִֶַַַָ���קע

�בע‰. עד ה�חר, �פ�ת אחר זמ�� � ה��ספי� ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ�פ�ת
�י על א� � �ע�ת �בע אחר וה�ת��ל ;���� ְְִִֵֶַַַַַַַַָָ�ע�ת

ה���. �ל ��מ�� מ�ני ח�בת�; ידי יצא � ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ���ע

.Âה�ת��ל � ח�בה �אינ� �י על א� � הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�פ�ת
ע��ד ��עלה עד ה�ילה מ�ח�ת להת��ל ל� י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָא�ת�,
סמ�� א�ת� ���לי� �די � נעילה �פ�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָה�חר.

הח�ה. ְִִַַַָל�קיעת

.Êוח�זר ח�בת�, ידי יצא לא � זמ�� קד� �פ�ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹה�ת��ל
��עת �חרית �פ�ת הת��ל וא� �זמ��. א�ת� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָ�מת��ל

יצא. � ה�חר ע��ד �עלה אחר להת��לה�חק, ל� וי� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
���קע קד� ��ת �ערב ��ת, לילי �ל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�פ�ת
לפי ���ת. ��ת, מ�צאי �ל ערבית מת��ל וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהח�ה;
�בלבד �זמ��; מדק�קי� אי� ר��ת, ערבית ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ��פ�ת

ה��כבי�. צאת אחר �ע�נת�, �מע קר�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ��קרא

.Á� �מזיד � הת��ל ולא �פ�ה, זמ� עליו �עבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�ל
א� אנ�ס �היה א� ���גג, מ���; ואינ� ��נה, ל� ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָאי�
ל�, ה�מ�כה �פ�ה �זמ� �פ�ה, א�ת� מ��� � ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָטר�ד
ה��ל�מי�. את מת��ל ואחריה אחר�נה, �פ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�מק�י�

.Ë���ה חצי �עבר עד �חרית הת��ל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�יצד?
וה�נ�ה מנחה, �פ�ת הרא��נה ��י�; מנחה ית��ל �ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
��קעה עד מנחה הת��ל ולא טעה �חרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ��ל�מי
��נ�ה ערבית, הרא��נה ��י�; ערבית מת��ל � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�מ�
ע��ד �עלה עד ערבית הת��ל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ל�מי
��נ�ה �חרית, רא��נה ��י�; �חרית מת��ל � ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָה�חר

ערבית. ְְִֵַַ��ל�מי

.È�ל ה�מ�כה �פ�ה ולא ז�, �פ�ה לא הת��ל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה
ולא טעה �יצד? �לבד. אחר�נה א�א מ��� אינ� �ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
��י�; ערבית מת��ל � מנחה ולא �חרית לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהת��ל
�חרית אבל מנחה; ��ל�מי והאחר�נה ערבית, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָרא��נה
�פ��ת. ��אר וכ� זמ��. עבר ��בר ��ל�מי�, ל� אי� �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

.‡È�הי� מ�ספי� ו�ל מנחה �ל �פ��ת, ��י לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ
�ה�רה מי וי� מ�ספי�. �ל �� ואחר מנחה, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמת��ל

יטע� ��א �די �צ��ר, �� ע��י� הסדר]�אי� שכ� .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ד' קודש שבת יו�

ד ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות
יוםשישי�שבתקודשג'�ד'מנחם�אב
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�ה�יע‡. �י על א� ה�פ�ה, את מע�בי� �ברי� ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמ�ה

ה�פ�ה, מק�� וטהרת הערוה, וכ��י ה�די�, טהרת � ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמ��
הח�פזי� ה�ב.[ממהרי�]�דברי� וכ�נת א�ת�, ְְְִִֵַַַַָָ

ה�רק·. עד �מי� ידיו ר�ח� �יצד? ה�די� כ�טהרת [חיבור ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] זמ�היד וה�יע ��ר�, מה�� היה ית��ל. �� ואחר ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אר�עה ה�י� �בי� �ינ� היה א� � מי� ל� היה ולא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹה�פ�ה,

- h"qyz'd a`Îmgpn 'c ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ה�י� מק�� עד ה�ל� � א�ה אלפי� �מ�נת �ה� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמילי�,
� מ�� י�תר ה�י� �בי� �ינ� היה ית��ל; �� ואחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָור�ח�,

�צר�ר ידיו �ק�רה[אב�]מק�ח א� �עפר �מת��ל.[קרש]א� , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ה�י�‚. מק�� היה א� אבל לפניו; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ��ה
א לאחריו לחזר א�ת� מח�בי� אי� אבללאחריו, מיל. עד �א ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מק�ח א�א לחזר, ח�ב אינ� מ�יל, י�תר ה�י� מ� עבר ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹא�
לתפ�ה מטהר �אינ� אמ�רי�, �ברי� ��ה �מת��ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל �חרית; מ�פ�ת ח�� �פ��ת, ��אר �לבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָא�א
היה וא� ית��ל. �� ואחר ורגליו, ידיו �ניו ר�ח� � ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�חרית

�מת��ל. �לבד, ידיו מק�ח � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרח�ק

�טה�רי�,„. �לבד ידיה� ר�חצי� � ה�מאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ�ל
ולעל�ת לט�ל לה� �אפ�ר �י על א� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מת�ללי�;
��� �עזרא �ארנ�, �כבר מע�בת. ה�בילה אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ִמ�מאת�,
�בית ��ט�ל. עד ��רה, �ברי �לבד קרי �על יקרא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ית��ל ��א לתפ�ה, א� התקינ� ,�� אחרי �עמד� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י�
נגע� וטהרה טמאה מ�ני ולא ��ט�ל. עד �לבד, קרי ְְְֳָָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹ�על
אצל מצ�יי� חכמי� �למידי יהי� ��א �די א�א ,��ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
קרי לבעל טבילה ��נ� זה �מ�ני �תרנג�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנ��תיה�

ה�מאי�. מ�לל וה�ציא�ה� ְְְְִִִֵַַַלב��,

�ראה‰. זב �אפ�� ז�, ��נה �זמ� א�מרי� הי� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ�
נ�ה, �ראת וה����ת זרע �כבת ��לטה ונ�ה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי
א� ה�רי, מ�ני לתפ�ה וכ� �מע לקר�ת טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכי�
מ�ני ז� טבילה �אי� נ�ת�, ה�י� וכ� טמאי�. �ה� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעל
אצל מצ�יי� יהי� ��א ה�זרה, מ�ני א�א ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�הרה,

�מיד לפינ��תיה� �פ�ה, �ל ז� ��נה �� �טלה �כבר . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
.�� לעמד ����ר �ח היה ולא י�ראל, �כל ��טה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ��א

.Âב�נער� �ספרד ���ט קרי[בבל]מנהג �על �אי� , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
�מי� ��ר� �ל ר�ח� �ה�א עד קבי�]מת��ל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ברי� ��ה י�ראל". אלהי�, לקראת "ה��� ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמ���
קרי �ראה ח�לה אבל ��על; ח�לה א� �בריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמ�רי�?

מנהג �זה ואי� הרחיצה, מ� �ט�ר � וכ�[לרחו�]לאנס� . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
מנהג, �ה� אי� זרע, �כבת ��לטה ונ�ה קרי �ראה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזב

�מת�ללי�. ידיה�, ור�חצי� עצמ� מק�חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָא�א

.Ê�דר� ערות� ���ה �י על א� �יצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ���י
ל��; את ��כ�ה עד ית��ל, לא �מע, לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ��כ�ה
ה�איל יכ�ה, ��ה ל� ואי� ��אנס א� ל��, ��ה לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹוא�

יע�ה. לא �לכ�ח�ה יצא; והת��ל, ערות� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכ�ה

.Á��מק� ית��ל לא �יצד? ה�פ�ה מק�� ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת
�א��ה, ולא ה��א, �בית ולא �מרח�, ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹה���פ�ת,
�ל �לל� ��ב�ק��. עד טהרה �חזקת �אינ� �מק�� ְְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
מת�ללי� אי� �מע, קר�ת �� ק�רי� �אי� מק�� �ל � ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�בר
ה�ת �מ� רע וריח רגלי� �מי מ��אה ��רחיקי� �כ�� .��ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
לתפ�ה. מרחיקי� �� � �מע לקר�ת הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מרא�ת

.Ëמ�ני וחטא ה�איל � �מק�מ� צ�אה �מצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָה�ת��ל
טה�ר. �מק�� �מת��ל ח�זר הת��ל, ��א עד �דק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��א
לה�� יכ�ל א� � �נג�� צ�אה וראה �תפ�ה, ע�מד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

��זרק�ה �די ישאירנה]לפניו אר�ע[כלומר: לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
יס�ק�ה לאו, וא� יה��; יל�]א��ת, אינ�[� וא� לצדדי�; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

��� �בית מת�ללי� הי� לא החכמי� �ד�לי יפסיק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיכ�ל,
ע���� �עת מ�ריס �� ��� �בית ולא �כר, דגי��� [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טה�ר.שהתעפש] �ה�ק�� �י על א� רע, �ריח� מ�ני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Èלא לנקביו, צרי� היה �א� �יצד? א�ת� הח�פזי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ברי�
וח�זר ��עבה, �פ�ת� � והת��ל לנקביו ה�רי� וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָית��ל.
�די עצמ� להעמיד יכ�ל וא� צרכיו. ��ע�ה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מת��ל
ית��ל, לא לכ�ח�ה כ�, �י על וא� �פ�ה; �פ�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ�רסה,

יפה יפה עצמ� ��ב�ק �יח�עד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הפה]וניע�הגרו�] ית��ל.[רוק �� ואחר � ה��רד� �בר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ

.‡Èהרי לרצ�נ�, א� � �תפ�ת� ונתע�� �פהק ��הק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי
אי� לאנס�, �בא� ��ת��ל קד� ��פ� �דק וא� מג�ה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְֶזה
א� �ט�ית� מבליע� �תפ�ת�, רק ל� נז��� �ל��. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ�כ�
�די לאח�ריו, �יד� ז�רק� �כ�, מצטער היה וא� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ�בגד�;
מ�מ�ה ר�ח מ��� יצא טר�ד. ונמצא ��פ�ה, יצטער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
��כלה עד ��תק � לדע�� ��א ��פ�ה ע�מד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ה�א

לתפ�ת�. וח�זר הר�ח,
יו�שבתקודשד'מנחֿ�אב

ְְִִֵַָָ

.·Èיכ�ל ואינ� הר�ה ונצטער מ�מ�ה, ר�ח לה�ציא ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
עד �ממ�י� א��ת, אר�ע לאח�ריו מה�� � עצמ� ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבי� יצר�נ� הע�למי�, 'ר��� וא�מר: הר�ח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ��כלה
חר�תנ� לפני� ויד�ע �ל�י � חל�לי� וחל�לי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבי�
�מ�תנ�'; ור�ה ��לעה �ח�ינ�, �כל�ה חר�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כל�תנ�,

�מת��ל. למק�מ�, ְְְִִֵֵַוח�זר

.‚È�ממ�י � �ר�יו על רגליו מי ונטפ� ��פ�ה, ע�מד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה
�די �הה וא� ��סק; ל�ק�� וח�זר ה�י�, ��כלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

לרא�. ח�זר ה�פ�ה, �ל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„È,א��ת אר�ע ה��� �די ��הה � מי� ה���י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַוכ�
אר�ע ה��� �די ��הה �הת��ל, �מי מת��ל; �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואחר
מ�יו. �פ�ה �ברי ��פסק �די מ��י�, �� ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹא��ת,

.ÂË;פ�ה� אינ� �כ�נה, �אינ� �פ�ה �ל �יצד? ה�ב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ��נת
�ע�� מצא �כ�נה. �מת��ל ח�זר ��נה, �לא הת��ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹוא�
��תי�ב עד להת��ל, ל� אס�ר � טר�ד ול�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמ���ת

מצר א� עי� וה�א ה�ר�, מ� ה�א לפיכ�, �[מצטער]�ע��. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
חכמי�: אמר� �ע��. ��תי�ב עד להת��ל, ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאס�ר
ית��ל. �� ואחר �ע��, ותתקרר ��נ�ח עד ימי�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ל�ה

.ÊËויראה ה�ח�ב�ת, מ�ל ל�� ��פ�ה ה��נה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�יצד
לי�ב צרי� לפיכ�, ה�כינה; לפני ע�מד ה�א �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמ�
�נחת ית��ל �� ואחר ל��, את לכ�� �די ה�פ�ה, קד� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מ�א�י, נ��א �היה �מי �פ�ת� יע�ה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ�בתחנ�ני�.
ה�פ�ה, אחר מעט לי�ב צרי� לפיכ�, ל�; וה�ל� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמ�ליכ�
קד� �עה ��הי� הי� הרא��ני� חסידי� י�טר. �� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

�עה ��פ�ה �מאריכי� ה�פ�ה, אחר ו�עה .ה�פ�ה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ

.ÊÈ,הת��ל וא� ��נה; ל� �אי� מ�ני ית��ל, אל � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ���ר
���תר�נ� �מת��ל ח�זר לפיכ�, � ��עבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�פ�ת�

�ת�י שיכור]מ�כר�ת�. הת��ל,[שאינו וא� ית��ל; אל � ְְְְִִִִִֵֵַַַָ
���ר, �ת�י? ה�א זה ואי ���ר, ה�א זה אי �פ�ה. ְְְִִִִֵֵֶֶָָָ�פ�ת�
לד�ר ��כ�ל זה ו�ת�י, ה�ל�; �פני לד�ר יכ�ל �אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ו�תה ה�איל כ�, �י על א� מ����. ואינ� ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�פני

מעליו. יינ� ��סיר עד ית��ל, לא � יי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
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ה�י� מק�� עד ה�ל� � א�ה אלפי� �מ�נת �ה� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמילי�,
� מ�� י�תר ה�י� �בי� �ינ� היה ית��ל; �� ואחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָור�ח�,

�צר�ר ידיו �ק�רה[אב�]מק�ח א� �עפר �מת��ל.[קרש]א� , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ה�י�‚. מק�� היה א� אבל לפניו; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ��ה
א לאחריו לחזר א�ת� מח�בי� אי� אבללאחריו, מיל. עד �א ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מק�ח א�א לחזר, ח�ב אינ� מ�יל, י�תר ה�י� מ� עבר ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹא�
לתפ�ה מטהר �אינ� אמ�רי�, �ברי� ��ה �מת��ל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל �חרית; מ�פ�ת ח�� �פ��ת, ��אר �לבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָא�א
היה וא� ית��ל. �� ואחר ורגליו, ידיו �ניו ר�ח� � ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�חרית

�מת��ל. �לבד, ידיו מק�ח � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרח�ק

�טה�רי�,„. �לבד ידיה� ר�חצי� � ה�מאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ�ל
ולעל�ת לט�ל לה� �אפ�ר �י על א� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מת�ללי�;
��� �עזרא �ארנ�, �כבר מע�בת. ה�בילה אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ִמ�מאת�,
�בית ��ט�ל. עד ��רה, �ברי �לבד קרי �על יקרא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ית��ל ��א לתפ�ה, א� התקינ� ,�� אחרי �עמד� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י�
נגע� וטהרה טמאה מ�ני ולא ��ט�ל. עד �לבד, קרי ְְְֳָָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹ�על
אצל מצ�יי� חכמי� �למידי יהי� ��א �די א�א ,��ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
קרי לבעל טבילה ��נ� זה �מ�ני �תרנג�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנ��תיה�

ה�מאי�. מ�לל וה�ציא�ה� ְְְְִִִֵַַַלב��,

�ראה‰. זב �אפ�� ז�, ��נה �זמ� א�מרי� הי� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ�
נ�ה, �ראת וה����ת זרע �כבת ��לטה ונ�ה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי
א� ה�רי, מ�ני לתפ�ה וכ� �מע לקר�ת טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכי�
מ�ני ז� טבילה �אי� נ�ת�, ה�י� וכ� טמאי�. �ה� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעל
אצל מצ�יי� יהי� ��א ה�זרה, מ�ני א�א ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�הרה,

�מיד לפינ��תיה� �פ�ה, �ל ז� ��נה �� �טלה �כבר . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
.�� לעמד ����ר �ח היה ולא י�ראל, �כל ��טה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ��א

.Âב�נער� �ספרד ���ט קרי[בבל]מנהג �על �אי� , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
�מי� ��ר� �ל ר�ח� �ה�א עד קבי�]מת��ל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ברי� ��ה י�ראל". אלהי�, לקראת "ה��� ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמ���
קרי �ראה ח�לה אבל ��על; ח�לה א� �בריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמ�רי�?

מנהג �זה ואי� הרחיצה, מ� �ט�ר � וכ�[לרחו�]לאנס� . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
מנהג, �ה� אי� זרע, �כבת ��לטה ונ�ה קרי �ראה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזב

�מת�ללי�. ידיה�, ור�חצי� עצמ� מק�חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָא�א

.Ê�דר� ערות� ���ה �י על א� �יצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ���י
ל��; את ��כ�ה עד ית��ל, לא �מע, לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ��כ�ה
ה�איל יכ�ה, ��ה ל� ואי� ��אנס א� ל��, ��ה לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹוא�

יע�ה. לא �לכ�ח�ה יצא; והת��ל, ערות� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכ�ה

.Á��מק� ית��ל לא �יצד? ה�פ�ה מק�� ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת
�א��ה, ולא ה��א, �בית ולא �מרח�, ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹה���פ�ת,
�ל �לל� ��ב�ק��. עד טהרה �חזקת �אינ� �מק�� ְְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
מת�ללי� אי� �מע, קר�ת �� ק�רי� �אי� מק�� �ל � ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�בר
ה�ת �מ� רע וריח רגלי� �מי מ��אה ��רחיקי� �כ�� .��ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
לתפ�ה. מרחיקי� �� � �מע לקר�ת הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מרא�ת

.Ëמ�ני וחטא ה�איל � �מק�מ� צ�אה �מצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָה�ת��ל
טה�ר. �מק�� �מת��ל ח�זר הת��ל, ��א עד �דק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��א
לה�� יכ�ל א� � �נג�� צ�אה וראה �תפ�ה, ע�מד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

��זרק�ה �די ישאירנה]לפניו אר�ע[כלומר: לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
יס�ק�ה לאו, וא� יה��; יל�]א��ת, אינ�[� וא� לצדדי�; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

��� �בית מת�ללי� הי� לא החכמי� �ד�לי יפסיק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיכ�ל,
ע���� �עת מ�ריס �� ��� �בית ולא �כר, דגי��� [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טה�ר.שהתעפש] �ה�ק�� �י על א� רע, �ריח� מ�ני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Èלא לנקביו, צרי� היה �א� �יצד? א�ת� הח�פזי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ברי�
וח�זר ��עבה, �פ�ת� � והת��ל לנקביו ה�רי� וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָית��ל.
�די עצמ� להעמיד יכ�ל וא� צרכיו. ��ע�ה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מת��ל
ית��ל, לא לכ�ח�ה כ�, �י על וא� �פ�ה; �פ�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ�רסה,

יפה יפה עצמ� ��ב�ק �יח�עד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הפה]וניע�הגרו�] ית��ל.[רוק �� ואחר � ה��רד� �בר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ

.‡Èהרי לרצ�נ�, א� � �תפ�ת� ונתע�� �פהק ��הק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי
אי� לאנס�, �בא� ��ת��ל קד� ��פ� �דק וא� מג�ה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְֶזה
א� �ט�ית� מבליע� �תפ�ת�, רק ל� נז��� �ל��. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ�כ�
�די לאח�ריו, �יד� ז�רק� �כ�, מצטער היה וא� ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ�בגד�;
מ�מ�ה ר�ח מ��� יצא טר�ד. ונמצא ��פ�ה, יצטער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
��כלה עד ��תק � לדע�� ��א ��פ�ה ע�מד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ה�א

לתפ�ת�. וח�זר הר�ח,
יו�שבתקודשד'מנחֿ�אב

ְְִִֵַָָ

.·Èיכ�ל ואינ� הר�ה ונצטער מ�מ�ה, ר�ח לה�ציא ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
עד �ממ�י� א��ת, אר�ע לאח�ריו מה�� � עצמ� ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבי� יצר�נ� הע�למי�, 'ר��� וא�מר: הר�ח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ��כלה
חר�תנ� לפני� ויד�ע �ל�י � חל�לי� וחל�לי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבי�
�מ�תנ�'; ור�ה ��לעה �ח�ינ�, �כל�ה חר�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כל�תנ�,

�מת��ל. למק�מ�, ְְְִִֵֵַוח�זר

.‚È�ממ�י � �ר�יו על רגליו מי ונטפ� ��פ�ה, ע�מד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה
�די �הה וא� ��סק; ל�ק�� וח�זר ה�י�, ��כלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

לרא�. ח�זר ה�פ�ה, �ל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„È,א��ת אר�ע ה��� �די ��הה � מי� ה���י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַוכ�
אר�ע ה��� �די ��הה �הת��ל, �מי מת��ל; �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואחר
מ�יו. �פ�ה �ברי ��פסק �די מ��י�, �� ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹא��ת,

.ÂË;פ�ה� אינ� �כ�נה, �אינ� �פ�ה �ל �יצד? ה�ב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ��נת
�ע�� מצא �כ�נה. �מת��ל ח�זר ��נה, �לא הת��ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹוא�
��תי�ב עד להת��ל, ל� אס�ר � טר�ד ול�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמ���ת

מצר א� עי� וה�א ה�ר�, מ� ה�א לפיכ�, �[מצטער]�ע��. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
חכמי�: אמר� �ע��. ��תי�ב עד להת��ל, ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאס�ר
ית��ל. �� ואחר �ע��, ותתקרר ��נ�ח עד ימי�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ל�ה

.ÊËויראה ה�ח�ב�ת, מ�ל ל�� ��פ�ה ה��נה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�יצד
לי�ב צרי� לפיכ�, ה�כינה; לפני ע�מד ה�א �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמ�
�נחת ית��ל �� ואחר ל��, את לכ�� �די ה�פ�ה, קד� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מ�א�י, נ��א �היה �מי �פ�ת� יע�ה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ�בתחנ�ני�.
ה�פ�ה, אחר מעט לי�ב צרי� לפיכ�, ל�; וה�ל� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמ�ליכ�
קד� �עה ��הי� הי� הרא��ני� חסידי� י�טר. �� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

�עה ��פ�ה �מאריכי� ה�פ�ה, אחר ו�עה .ה�פ�ה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ

.ÊÈ,הת��ל וא� ��נה; ל� �אי� מ�ני ית��ל, אל � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ���ר
���תר�נ� �מת��ל ח�זר לפיכ�, � ��עבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�פ�ת�

�ת�י שיכור]מ�כר�ת�. הת��ל,[שאינו וא� ית��ל; אל � ְְְְִִִִִֵֵַַַָ
���ר, �ת�י? ה�א זה ואי ���ר, ה�א זה אי �פ�ה. ְְְִִִִֵֵֶֶָָָ�פ�ת�
לד�ר ��כ�ל זה ו�ת�י, ה�ל�; �פני לד�ר יכ�ל �אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ו�תה ה�איל כ�, �י על א� מ����. ואינ� ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�פני

מעליו. יינ� ��סיר עד ית��ל, לא � יי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
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.ÁÈ���מ ולא �ח�ק, מ��� לא להת��ל ע�מדי� אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכ�
ולא מריבה, מ��� ולא �יחה, מ��� ולא רא�, ְְְְִִִִַָָֹֹֹֹק��ת
הלכה, �י� מ��� ולא ��רה. �ברי מ��� א�א � �עס ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמ���
טר�ד ל�� יהא ��א �די ��רה, �ברי �ה� �י על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�
�ג�� ע���, �� �אי� ��רה �ברי מ��� א�א � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הלכה

�ס�ק�ת. ְֲָהלכ�ת

.ËÈ�רקי� �ל תדירי�]�פ��ת ואינ� לעיתי� �ג��[שה� , ְְְִִֶָ
צרי� � ה��עד�ת �תפ�ת חד�, רא� מ�ס� ְְֲִִִֶַַַַָֹֹ�פ�ת
י��ל ��א �די �מת��ל, ע�מד �� ואחר �פ�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלהס�יר

ח��ת �ד�די �מק�� �ג�� ס�נה, �מק�� מה�� היה .��ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
וז� אחת, �רכה מת��ל � ה�פ�ה זמ� וה�יע ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָולסטי�,
רצ�� יהי קצרה; ודע�� מר�י�, י�ראל ע�� 'צרכי ְְְְִִַָָָָ�ְְְְִִֵֵַָָהיא:
�רנסת�, �די ואחד אחד לכל ���� אלהינ�, ה' ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמ�פני�
�ר�� ע�ה; �עיני� וה��ב מחס�ר�, �י �גו�ה �ו�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�לכל
מה�� ��ה�א א�ת�, �מת��ל ה�פ�ה'. ��מע ה', ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָא�ה
לי��ב, מ�יע �כ�ה�א ע�מד. לעמד, יכ�ל וא� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ��ר�;
��ע ���נה, �פ�ה �מת��ל ח�זר � �ע�� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָותתקרר

�רכ�ת. ְְֵֶָע�רה

�
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� הקע"א ל��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִִֵֶַַַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א �לֿ�נה, ה�קל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָמחצית

לה'" נפ�� �פר אי� ai)"ונתנ� ,l zeny)ואמר , ְְְְִֶַַַָָֹ
י�נ�" bi)"זה ,my)ח�ב�ת ה��י� �אי� �בר�ר, . ְִִֵֶֶַַָָָ

"�לֿהע�בר א�מר: �ה�ת�ב לפי ז�, ְְְִִֵֵֶַָָָָ�מצוה
e`vi(my)עלֿה�קדי�" Ð `avl cwtpy in lk) ְַַ�ִ

(zecwtp opi`y miyp�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְֲִִִֵָָָ
�קלי�. מ�כת �ל�מר: ל�, המיחדת ְְִֶֶֶֶַַָָ�ְְֶֶַַָ�מ�כ�א

g)ו�� dpyn g wxt)�אינ ז� ��צוה נת�אר, ְְְִִֵֵֶָָָָ
ה�ית. �פני א�א ְִִֵֶֶֶַָָנ�הגת

� הקנ"ג לק��ה�צוה יתע�ה ���נ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
מצות היא וז� ו�ני�, חד�י� �לח�ב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחד�י�

החד� "yeciw")ק��� `xwp ycgÎy`x mei zriaw), ִֶַֹ
רא� לכ� ה�ה "החד� יתע�ה: אמר� ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוה�א

a)חד�י�" ,ai zeny)נאמר �בפר�� ,dpyd y`x) ְֱֳִֵֶַָ
(.akמצוה �ל�מר: לכ�", מס�רה �הא ז� "עד�ת :ְְְְִֵֵֶַָָָ

�רא�ית ���ת ואחד לכלֿאחד מס�רה אינ� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָז�
dyrnn `ed jexa yecwd zay day myÎlr .zayd)

(ziy`xaו��בת ימי� ��ה מ�נה ��לֿאחד �ְִִֵֶֶֶָָָָ
אתֿה�בנה הר�אה �לֿאד� ��� �� � ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ��ביעי
ה��רני �ח���� יח�ב א� חד�, רא� ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹיע���

(dxezd inkg erawy itk geld iaeyig)�רא ְֲֶַֹויע�ה
אחר �האביב יראה א� xeairlחד�, zeaiqd zg`) ְִִֵֶֶֶַָָֹ

(dpyd�וז�לת(zxg` daiq e`)רא�י� מ�ה ְִֶַָָ
לא ז� מצוה א�א � חד� וי�סי� �� ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹלהתח�ב

�באר� �וקא ה�ד�ל �י� �ית א�א לע�ל� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיע��ה
הרא�ה ה��� אצלינ� �טלה לפיכ� �וקא. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָי�ראל
הקרבת ��טלה �מ� ה�ד�ל, �י� �ית הע�ר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמחמת

מח ה�יני�ה�ר�נ�ת טע� �בזה ה�ק��. הע�ר מת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
��� היס�ד וזה� 'קראי�', ��זרח �א� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָה�קראי�
ע�ה� מג��י� והח�� עליו, עמד� �לֿהר�ני� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
�אנ� ה�ה �הח���� �ע, האפלה. ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ח�כת
החד�י� רא�י �� וי�דעי� ה��� ְְְְֳִִִֵֶַַָָמח�בי�
י�ראל �אר� א�א לע��ת� מ�ר אי� ְְֲִֵֶֶֶַָָָ�ְֲִֵַוה��עדי�,
מאר� חכמי� �בהע�ר ה�חק ��עת אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�לבד;

ה�מ�� �י� לבית מ�ר אז jkl)י�ראל, jenqd) ְִֵָָ�ְִֵַָָ
�ח�צה חד�י� ולק��ע �ני� לע�ר י�ראל ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אר�
��ת�אר �מ� עקיבא, ר�י �ע�ה �דר� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלאר�,

bq.)��למ�ד zekxa),ד�ל� ק�י י� �בזה � ְִֵֶַַָָ
היה(y)וה�ד�ע אמנ� ה�ד�ל �י� �ית �מיד �מעט ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

�ני� ויע�ר� חד�י� ��ק�ע� וה� י�ראל, ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�אר�
יחד. �בהתק�צ� אצל� המק�ל�ת ְְְְִֶַַָָָָ�ְְִַַָ��רכי�

��א האמ�נה, מיס�ד�ת מאד �ד�ל יס�ד �א� ְְְֱִֵֶָָָָֹֹוי�
הינ�: חקר. ה�עמיקי� א�א �� יר�י�� ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹידע�ה�
�סדר לאר� �ח�צה ה��� מח�בי� �אנ� ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָזה
וי�� חד� רא� זה ���� וא�מרי� ��ידינ� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהע��ר
חג א�ת� ע��י� אנ� ח���ננ� �גלל לא � חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
��אר� ה�ד�ל �י� ��ית מ�ני א�א אפ�, ����ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
�מ�ני חד�, רא� א� חג זה י�� קבע� �בר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹי�ראל
ה�א חג, ה��� א� חד� רא� �ה��� אמר� ְֵֶֶֶַַָָֹֹ�ה�
על ז� �ע�ת� �היתה �י� חד�, רא� א� חג ַָָ�ְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹנע�ה
���לה לנ� ��מסר �מ� רא�ה, �י על א� ח���� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ�י
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(.dk dpyd y`x)�את "א�רֿ�קרא� :(a ,bk `xwie) ְְֲִֶָֹ
א�ר �ל�מר: א��", א�א מ�עד�ת לי אי� �ְֲֲִֵֵֶֶַָ
אפ�� ��גגי� אפ�� מ�עד�ת, �ה� ה� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֹיאמר�
ואי� �ק�לה. לנ� ��א �מ� מ�עי�, אפ�� ְְְִֵֶַָָָָָ�ֲֲִִאנ�סי�
אתֿה��� ��דע �די א�א ח���� ה��� ע��י� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאנ�
עצמ� זה ��סדר �יו� אר�ֿי�ראל, �ני �� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��בע�
ועל �רא�ה; לא � ה��� וק�בעי� ְְְְְְִִִִַַַָֹמח�בי�
ואי� ח���ננ�. על לא � ס�מכי� אנ� ְְְְִִֵֵֶַָָָֹקביעת�

מ�תא לג��יי א�א xakyח���ננ� xac zelbl) ְְְִֵֵֶֶַָָ
(epnfa rawp.היטב זה והב� ,ְֵֵֵֶָ

��ני למ�ל, ה�חנ�, א�� �א�ר: ל� מ�סי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה � י�ראל מאר� יעדר� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאר�
ולא ימחה ��א הבטיח ��בר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמ�ע��ת
�� יהיה ולא � לגמרי הא�ה אתֿ�ארית ְְְְִֵֶַָָֹ�ְְִֵֵֶָָי�ר�
�י� �ית לאר� �ח�צה יהיה ולא �נמצא, �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ�ית
ח���ננ� היה לא אז הרי � י�ראל �אר� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ��סמ�
לנ� �אי� לפי אפ�, ���� �לל לנ� מ�עיל ְְְִִֵֶֶֶָָָֹזה
חד�י� ולק��ע �ני� �לע�ר לאר� �ח�צה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָלח�ב
"�י ��ארנ� �מ� ה�ז�רי�, ה�נאי� �א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָא�א

מיר��ל�" �דברֿה' ת�רה �צא b)מ���� ,a diryi). ְִִִִֵֵַָָָ
�דברי �למה �עה ל� ��� מי ית��נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָוא�
�לֿמהֿ�אמרנ� ל� ית�אר זה, ��עני� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�למ�ד
�ל��� רמזי� י� וה�ה ספק. ��� �� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ר�ר
ס�מכי� �אנ� ה�דר יס�ד�ת על ה��ר�ת ְְִֵֶֶַַַַָָה��רה,
מא�ה �ני�, וע��ר חד�י� רא�י �ידיעת ְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעליו
מ�מי� למ�עד� ה�את אתֿהח�ה "ו�מר� ְֲִִַָָָֹ�ְְְֶַַָָָאמר�:

i)ימימה" ,bi zeny)�אמר .oa oerny iaxc `zlikn) ְִָָָ
(i`geiא�א אתֿה�נה מע�רי� �אי� "מל�ד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ל��עד" ה�מ�� jenqd��רק Ð xc` ycega) ֵֶֶַַַָ
(gqt crenl�ואמר(my)�מע�רי �אי� "מ�י� : ְְְְִִִֵֶַַָ

אתֿהחד� מק��י� ואי� ���� א�א ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהחד�
ואמר ימימה". מ�מי� ל�מר: �למ�ד ?���� ְְִִִֶַַַַָָָָָא�א

ה�נה" "לחד�י a)יתע�ה: ,ai my)�אמר ,dlibn) ְְְְִֵֶַַָָָָ
(.dמח�ב א�ה ואי ל�נה, מח�ב א�ה "חד�י� :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

א�א �הא לא �� �הה�ספה מ�מע � ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימי�"
ימי�" "חד� ואמר: �ל�. k`)חד� ,`i xacna) ְִֵֶֶַָָָֹֹ

א�ה ואי� לחד� מח�ב א�ה "ימי� אמר�: �ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחד� "�מ�ר ואמר�: �ע�ת". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמח�ב

(` ,fh mixac)ח�בה ��נ� ���ני� מ�מע �ְְִֶֶַַָָָ
�נ�ת יהי� �לפיכ� ה�נה, �ק�פ�ת �ה� ְְְְְִִִֶֶַָָָָ���מ�ר

jldnח�ה lr qqean miycgd aeyigy zexnl) ַָ
(gxidלמ�ת�� ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מ�נהדרי� א' ה�נה(i`.)�פרק רא� (a.)�במ�כת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
�ברכ�ת .(bq.)וג� ְְִַָ

ה'תשס"ט תמוז כ"ח שני יו�

ה'תשס"ט תמוז כ"ט שלישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב א' רביעי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ב' חמישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ג' שישי יו�

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
·‡ÌÁ�Ó'„ŒÊÂÓ˙Á"Î˘„Â˜˙·˘ŒÈ�˘ÌÂÈ

הקוד�. ביו� נדפסה הקנ"ג ְִַַָה�צוה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ד' קודש שבת יו�

.Ë� .‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הקנ"ג ְִַַָה�צוה

� הנ"ט לתקעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
�לֿקר�� הקרבת �עת ��ק�� ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�חצ�צר�ת
"�בי�� יתע�ה: אמר� וה�א ה��עד�ת, ְְְְְְֲִִֶַַָָמ�ר�נ�ת
�תקע�� חד�יכ� �ברא�י �במ�עדיכ� ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�מחתכ�

i)�חצצרת" ,i xacna)�אמר �בפר�� .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekיני� נת�אר� �כבר �חצ�צר�ת. ה��� ��צות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

�ספרי ז� jzelrda)מצוה zyxt)ה�נה ורא� ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענ��ת(.eh)לתקע מצ�י� אנ� וכ� ְְְֲִֵַָ�ְִִַֹ

אליו ���צעק והרע�ת ה�ר�ת �זמ� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�חצ�צר�ת
�ארצכ� מלחמה "וכיֿתבא� �אמר: �מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתע�ה

h)וג�'" ,my). ְ
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סה - h"qyz'd a` mgpn 'cÎfenz g"k ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

(.dk dpyd y`x)�את "א�רֿ�קרא� :(a ,bk `xwie) ְְֲִֶָֹ
א�ר �ל�מר: א��", א�א מ�עד�ת לי אי� �ְֲֲִֵֵֶֶַָ
אפ�� ��גגי� אפ�� מ�עד�ת, �ה� ה� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֹיאמר�
ואי� �ק�לה. לנ� ��א �מ� מ�עי�, אפ�� ְְְִֵֶַָָָָָ�ֲֲִִאנ�סי�
אתֿה��� ��דע �די א�א ח���� ה��� ע��י� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאנ�
עצמ� זה ��סדר �יו� אר�ֿי�ראל, �ני �� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��בע�
ועל �רא�ה; לא � ה��� וק�בעי� ְְְְְְִִִִַַַָֹמח�בי�
ואי� ח���ננ�. על לא � ס�מכי� אנ� ְְְְִִֵֵֶַָָָֹקביעת�

מ�תא לג��יי א�א xakyח���ננ� xac zelbl) ְְְִֵֵֶֶַָָ
(epnfa rawp.היטב זה והב� ,ְֵֵֵֶָ

��ני למ�ל, ה�חנ�, א�� �א�ר: ל� מ�סי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה � י�ראל מאר� יעדר� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאר�
ולא ימחה ��א הבטיח ��בר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמ�ע��ת
�� יהיה ולא � לגמרי הא�ה אתֿ�ארית ְְְְִֵֶַָָֹ�ְְִֵֵֶָָי�ר�
�י� �ית לאר� �ח�צה יהיה ולא �נמצא, �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ�ית
ח���ננ� היה לא אז הרי � י�ראל �אר� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ��סמ�
לנ� �אי� לפי אפ�, ���� �לל לנ� מ�עיל ְְְִִֵֶֶֶָָָֹזה
חד�י� ולק��ע �ני� �לע�ר לאר� �ח�צה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָלח�ב
"�י ��ארנ� �מ� ה�ז�רי�, ה�נאי� �א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָא�א

מיר��ל�" �דברֿה' ת�רה �צא b)מ���� ,a diryi). ְִִִִֵֵַָָָ
�דברי �למה �עה ל� ��� מי ית��נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָוא�
�לֿמהֿ�אמרנ� ל� ית�אר זה, ��עני� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�למ�ד
�ל��� רמזי� י� וה�ה ספק. ��� �� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ר�ר
ס�מכי� �אנ� ה�דר יס�ד�ת על ה��ר�ת ְְִֵֶֶַַַַָָה��רה,
מא�ה �ני�, וע��ר חד�י� רא�י �ידיעת ְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעליו
מ�מי� למ�עד� ה�את אתֿהח�ה "ו�מר� ְֲִִַָָָֹ�ְְְֶַַָָָאמר�:

i)ימימה" ,bi zeny)�אמר .oa oerny iaxc `zlikn) ְִָָָ
(i`geiא�א אתֿה�נה מע�רי� �אי� "מל�ד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ל��עד" ה�מ�� jenqd��רק Ð xc` ycega) ֵֶֶַַַָ
(gqt crenl�ואמר(my)�מע�רי �אי� "מ�י� : ְְְְִִִֵֶַַָ

אתֿהחד� מק��י� ואי� ���� א�א ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהחד�
ואמר ימימה". מ�מי� ל�מר: �למ�ד ?���� ְְִִִֶַַַַָָָָָא�א

ה�נה" "לחד�י a)יתע�ה: ,ai my)�אמר ,dlibn) ְְְְִֵֶַַָָָָ
(.dמח�ב א�ה ואי ל�נה, מח�ב א�ה "חד�י� :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

א�א �הא לא �� �הה�ספה מ�מע � ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימי�"
ימי�" "חד� ואמר: �ל�. k`)חד� ,`i xacna) ְִֵֶֶַָָָֹֹ

א�ה ואי� לחד� מח�ב א�ה "ימי� אמר�: �ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחד� "�מ�ר ואמר�: �ע�ת". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמח�ב

(` ,fh mixac)ח�בה ��נ� ���ני� מ�מע �ְְִֶֶַַָָָ
�נ�ת יהי� �לפיכ� ה�נה, �ק�פ�ת �ה� ְְְְְִִִֶֶַָָָָ���מ�ר

jldnח�ה lr qqean miycgd aeyigy zexnl) ַָ
(gxidלמ�ת�� ז� מצוה �לֿ�יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מ�נהדרי� א' ה�נה(i`.)�פרק רא� (a.)�במ�כת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
�ברכ�ת .(bq.)וג� ְְִַָ

ה'תשס"ט תמוז כ"ח שני יו�

ה'תשס"ט תמוז כ"ט שלישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב א' רביעי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ב' חמישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ג' שישי יו�

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
·‡ÌÁ�Ó'„ŒÊÂÓ˙Á"Î˘„Â˜˙·˘ŒÈ�˘ÌÂÈ

הקוד�. ביו� נדפסה הקנ"ג ְִַַָה�צוה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ד' קודש שבת יו�

.Ë� .‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הקנ"ג ְִַַָה�צוה

� הנ"ט לתקעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
�לֿקר�� הקרבת �עת ��ק�� ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�חצ�צר�ת
"�בי�� יתע�ה: אמר� וה�א ה��עד�ת, ְְְְְְֲִִֶַַָָמ�ר�נ�ת
�תקע�� חד�יכ� �ברא�י �במ�עדיכ� ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�מחתכ�

i)�חצצרת" ,i xacna)�אמר �בפר�� .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekיני� נת�אר� �כבר �חצ�צר�ת. ה��� ��צות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

�ספרי ז� jzelrda)מצוה zyxt)ה�נה ורא� ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענ��ת(.eh)לתקע מצ�י� אנ� וכ� ְְְֲִֵַָ�ְִִַֹ

אליו ���צעק והרע�ת ה�ר�ת �זמ� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�חצ�צר�ת
�ארצכ� מלחמה "וכיֿתבא� �אמר: �מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתע�ה

h)וג�'" ,my). ְ
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(‡Î).ÌÈ¯ÂÓÁÏ Ï·ÈÂ:בלע"ז אפרוונד"ר 'ויבל' לחמורי�, יבול זכור:Â�Ú„�Â.(Î·)וית� משכב

cec zcevn
(Î).ÍÏ ÌÂÏ˘:ברחוב תלי� לא כי תפחד לא לומר, רצה

.ÈÏÚ Í¯ÂÒÁÓ ÏÎ לאכול¯˜ עמ� ויש הואיל לומר, רצה
כל ורק אכול, שביד� ומה מאומה ל� את� לא ולשתות,
תל�', אל ברחוב 'רק ומפרש וחוזר עלי, היא ל� הנחסר

היא: ועלי ל�, החסר היא לבד מלו� בית Ï·ÈÂ(Î‡)כי
.ÌÈ¯ÂÓÁÏ:�לחמורי המאכל ÌÈ·ÈËÓ(Î·)תק� ‰Ó‰

.'Â‚Â:לבב ובשמחת בשתיה ‡ÈÁ.(Î‚)באכילה Ï‡
ומפ עתהוחוזר תעשו אל לומר, רצה נא', תרעו 'אל רש

ההיא: חוסו‡È¯Á.הרעה לביתי, בא הזה והאיש הואיל
אותו: לשכב הזאת הנבלה תעשו ואל כבודי על

(„Î).Ì˙Â‡ Â�ÚÂ:במשכב.'Â‚Â Â˘ÚÂעניני בשאר
ÂÏ.(Î‰)ניאו�: ÚÂÓ˘Ï:דבריו ‰‡È˘.לקבל ˜ÊÁÈÂכי

עצמו, להציל כרחה בעל בה ואחז לצאת, רצתה לא
בה: יתפייסו היא, יפה כי יראוה כאשר ÂÈÂˆ‡.בחשבו

החו�: אל אותה ‡Â˙‰.הוציא ÂÚ„ÈÂ:במשכב.‰· ÂÏÏÚ˙ÈÂ:�ניאו עניני כאשרÂÁÏ˘ÈÂ‰.בשאר לנפשה שלחוה
השמש: צאת טר� המזרח בפאת הנוצ� האור והוא השחר, ‰·˜¯.(ÂÎ)עלה ˙Â�ÙÏ:לבוא פונה שהבוקר ÏÂÙ˙Â.לעת

ומתה: הבוקר, אור עד ושכבה לקו�, הוסיפה ולא בפתח נפלה הבעילות רוב חולשת הבעל,‡„È�Â‰.מחמת הוא
לה: לאדו� יחשב לפילגש, לו שהיתה היו�ÏÙ˙.(ÊÎ)ולפי וידיה נפילה, ידי על הבאה בשכיבה שוכבת לומר, רצה

הס�: על מונחות

oeiv zcevn
(‡Î).Ï·ÈÂלבלול הדר� כי וערבוב, בלבול מלשו� הוא

וכ� במספוא, כד)תבואה ל חמי�:(ישעיהו בליל
(·Î).ÏÚÈÏ·:�רשעי לומר, רוצה שמי�, עול בלי

.ÌÈ˜Ù„˙Óכמו הדלת, על בנחת הכאה השירי�עני� (שיר

ב) דופק:ה דודי כמוÂ�Ú„�Â.קול זכור, משכב עני�
ה) יט אות�:(בראשית לא‡Ï.(Î‚)ונדעה לומר, רוצה

וכ�‡È¯Á.עתה:�‡.תעשו: הואיל, כמו יאענינו (לעיל
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(‡È)ÏÏ˘‰ ÔÓ ‡Â‰‰ ÌÂÈ· '‰Ï ÂÁ·ÊÈÂ

.Â‡È·‰בקר זבחו שהביאו השלל ומ� פתרו�
וממנו ששבו אלפי� שבעת וצא� מאות שבע

כדלמעלה י"ד)הביאו מקנה(ב' אהלי וג�
לי נראה ד"א וגומר, לרוב צא� וישבו הביאו
בשלו� ובאו שנצחו ההוא ביו� לה' ויזבחו

השלל מ� כלומר הביאו השלל מ� בירושלי�
וצא� מאות שבע בקר הביאו הביאו אשר

אלפי�: ‡Ò‡(ÊË)שבעת Ì‡ ‰ÎÚÓ Ì‚Â
.‰¯È·‚Ó ‰¯ÈÒ‰ ÍÏÓ‰לאשרה שעשתה לפי

לצל' לו עשתה זכרות ליצנותא מפליא מפלצת
לו: נבעלת והיתה

cec zcevn
(Ê).Ì˙‡Â'ה בדרכי לאחוז החילות� כאשר את� אבל

לעזבה: ממנה ידיכ� ירפו ואל בה ˘Î¯.חזקו ˘È ÈÎ
פעולתכ�: גמול לית� המקו� לפני נכו� שכר הרבה
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מלשו� הוא כי רעדה מביא כי מפלצת יקרא כ� עובדיה� לב שמעציב ע"ש עצבי� נקראי� שהע"ג וכמו לע"ג להיות

בעתתני כ"א)פלצות דק:ÈÂ„˜.:(ישעיה דק ˜„¯ÔÂ.עשאה ÏÁ�· ÛÂ¯˘ÈÂ�קדרו בנחל אפרה והשלי� שרפה לומר רצה
בהנאה: אסור כוכבי� עבודת אפר כי
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ממשלתו: תחת להיות עצמ� נטו ור"ל
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בבא מציעא. פרק שביעי - השוכר את הפועלים דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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:df gEx lW eilral.à÷ôðàwifgn ilM ¦§¨¨¤©¤£©©¨§¦©£¦
:ziriax.øBzñì äNòîmc` ipA KxC ike §¦¦©£¤¦§§¦¤¤§¥¨¨

ipYwC FxzFql eixaC lr dUrn `iadl§¨¦©£¤©§¨¨§§§¨¨¥
dUrn `pze dpicOd bdpnM lMd `WixÄ¥¨©Ÿ§¦§©©§¦¨§¨¨©£¤
:'Ek dnlW zcErqM mdl dUFr dY` ENit £̀¦©¨¤¨¤¦§©§ŸŸ
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:KM Fl xRiq onf xg`l iOp©¦§©©§©¦¥©

eäðéî÷BàprzaC WxcOA WixCcM oYWlW .daiYd iptloicxFi xEAv zi §¦§¦§¥©¥¨§¨§¨¦§¨¦©¦§¨¦§©£¦¦§¦
aizkcM dWlW daiYd iptl(fi zeny)oxd`e micaM dWn icie ¦§¥©¥¨§Ÿ¨§¦§¦¦¥Ÿ¤§¥¦§©£Ÿ

:'Fbe xEge§§
eäðéúçàipzC b"r`e .eipaE `iIg iAxl ©§¦§§©¦¦¨¨¨§§¨¥

dNibnA(dz`yk d"c mye :ck sc) ¦§¦¨
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dedC oFrnW 'xA xfrl` 'x mEXn .ded£¨¦¤§¨¨§¦§©£¨
dnE `CaEr i`d iOp hwp xUA lrA©©¨¨¨©©¦©§¨©
wEaC xaC lMW itl o`M cr oiYndX¤¦§¦©©§¦¤¨¨¨¨

:o`M cr Fxiagl©£¥©©
éàcExn` Ekl izii`e EniCw Edl xn` §¦¨©§©¦§©§¥§¨§

EniCw xn` i` 'iR .`l Dil¥Ÿ¦¦¨©©¦
Ekl izii`C xgXd zFlrn miMWdl§©§¦¥£©©©§©§¥§
mkYk`lOn ElHAzY `le `TRp`e `Ytix¦§¨§©§©¨§Ÿ¦§©§¦§©§§¤
lk`p dOgd updA `N` `l Dil ixn ©̀§¥¥Ÿ¤¨§¨¥©©¨Ÿ©
mixtq zi`e EpYk`ln dUrp k"g`e§©£¤§©§¥§¦§¨¦
EkiixzA iz`e EniCw Edl ixn` i`C iqxbC§©§¥§¦©§¥§©¦§¨¥©§©§
mdl did oilrFR t"de `l Dil ixn ©̀§¥¥Ÿ§£¦¨¨¨¤
lW FziaA `TRp` F` `Ytix lFk`l¤¡¦§¨©§©¨§¥¤
xn` m`e dk`ln EUrIW mcFw a"dra¤¤©£§¨¨§¦¨©
dcVA dYr Ekl `N` ElHAzY l` mdl̈¤©¦§©§¤¨§©¨©¨¤
`ia` mWe oOEfn lk`Od oi`W onf lM̈§©¤¥©©£¨§¨§¨¨¦
`N` `l Dil ixn` `TRp`e `Ytix mkl̈¤¦§¨§©§©¨©§¥¥Ÿ¤¨
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àäz Bãé ìò éaøc eñàå éø÷úé àì éaøå éø÷úé íékç©¦¦§§¥§©¦Ÿ¦§§¥§¨§¤¦©¨§¥
äàøBä óBñ àðéáøå éMà áø äðLî óBñ ïúð 'øå éaø¤¦§¨¨¦§¨©©¦§¨¦¨¨¨

ðîéñåøîà íúéøçàì äðéáà ìà éLc÷î ìà àBáà ãò C §¦¨¨©¨¤¦§§¥¥¨¦¨§©£¦¨¨©
äaø àñçc dézøa øa àîç áø éì éòzLéà àðäk áø©©£¨¦§¨¥¦©¨¨©©§¥§¨¨©¨
àöøe÷ déa eìëà déLôð çð àãîL ábà éðîçð øa©©§¨¦©©§¨¨¨©§¥¨§¥§¨
ìháî à÷c éàãeäéa àøáb ãç àkéà eøîà àkìî éa¥©§¨¨§¦¨©©§¨¦¨¥§¨§©¥
àåúña àçøéå àèéé÷a àçøé ìàøNiî éøáb éôìà øñéøz§¥©©§¥©§¥¦¦§¨¥©§¨§©§¨§©§¨§¦§¨
àìå déøúa àkìîc à÷zñéøt eøãL àkìîc àbøkî¦©§¨§©§¨¨§§¦§¨¨§©§¨©§¥§Ÿ
àîâàì àø÷àî àø÷àì àúéãaîetî ìæàå ÷øò déçkLà©§§¥¨©§¨©¦§§¦¨§©§¨¥©§¨§©§¨
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øãä dénwî àkúì deéìãå éñk éøz eäe÷Làå dén÷©¥§©§§¥¨¥§©§©§©¨¦©¥¨©

øBçàì déôeöøtàøáb déì ãéáòð éàî déì eøîà dé ©§¥©£¥¨§¥©¤¡¥¥©§¨
eäeé÷Làå dén÷ì àkz eáéø÷ eäì øîà àeä àkìîc§©§¨¨©§¨¦©¨§©¥§©§§
éëä déì eãáò éqzìå dénwî àkúì eäeéìãå àñk ãç©¨¨§©§§©¨¦©¥§¦©¥¨§¥¨¥
àeä àëä àðéòa à÷c àøáâc àðòãé òãéî øîà éqzàå§¦©¥¨©¥©¨©§¨§©§¨§¨§¦¨¨¨
ìè÷î éà àäî àðéìæà øîà déçkLàå déøúaà Léçä¦©©§¥§©§§¥¨©¨§¦¨¥¨¦¦§©
déì ïéãbðî éãéâð éàå àðélâî àì àøáb àeääì eìè÷̈§§©©§¨Ÿ§©¦¨§¦§¦¥§©§¦¥
àáaì dé÷øèå àðBøcàì déìéiò dén÷ì eäeéúà àðélâî§©¦¨©§§©¥©§¥§¦§¨§©§¥§¨¨
äåä àîâàì ìéæàå ÷øò àúéLà ÷øt éîçø àòa détðàa§©§¥¨¨©£¥¨©¨¦¨¨©§¨¦§©§¨£¨
àzáéúîa éâìôéî à÷ ñéøb à÷å àìewãc àcøébà áéúé̈¦©¦§¨§¦¨§¨¨¦¨¦§§¥¦§¦§¨
øòN íàå àîè ïáì øòNì úîãB÷ úøäa íà àòé÷øc¦§¦¨¦©¤¤¤¤§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨

éøîàå àîè éøîà àòé÷øc àzáéúî eäleëå øBäè øîBà ä"á÷ä ÷ôñ øBäè úøäáì íãB÷ ïáì̈¨¥§©¤¤¨¨¥©¥¨§§§¦§¨¦§¦¨©§¥¨¥§©§¥
úBìäàa ãéçé éðà íéòâða ãéçé éðà éðîçð øa äaø øîàc éðîçð øa äaø çëBð çëBð ïàî©©©©¨©©§¨¦§¨©©¨©©§¨¦£¦¨¦¦§¨¦£¦¨¦§¨¢
dénet ÷éñt à÷ äåä àìcî déì áø÷îì úånä Càìî éöî äåä àì déøúa àçéìL eøãL̈§§¦¨©§¥Ÿ£¨¨¥©§©©¨¤§¦§©¥¦§Ÿ£¨¨¨¦¥
àeääc déLôð çðéz øîà àeä éLøôc àcðeb øáñ éð÷ éðéa Léåàå à÷éæ áLð éëäcà déñøbî¦¦§¥©§¨¥¨©¦¨§¨¦¥¥¨¥¨©§¨§¨¨¥¨©¥©©§¥§©
ìB÷ úa úàöé øBäè øBäè øîà déLôð àçéð à÷ äåä ék àúeëìîc àãéa øñné àìå àøáb©§¨§Ÿ¦¨¥§¨¨§©§¨¦£¨¨©§¨©§¥¨©¨¨¨¨©

éøLà äøîàåàòé÷øî à÷út ìôð øBäèa EúîLð äúàöéå øBäè EôebL éðîçð øa äaø E §¨§¨©§¤©¨©©§¨¦¤§¨§¨§¨¦§¨§§¨¨©¦§¨¥§¦¨
é÷eñòéàì ïðaø eäleëå àáøå éiaà e÷ôð äìòî ìL äáéLéa Lwaúð éðîçð øa äaø àúéãaîeôa§§§¦¨©¨©©§¨¦¦§©¥¦¦¨¤©§¨¨§©©¥§¨¨§§©¨¨§¦£¥
àeä íúä dpéî òîL éøîà éîéé÷å élìèîc éøtö eæç àîâàì eìæà dézëec éòãé eåä àì déa¥Ÿ£©§¥§¥¨§§©§¨¨¦¢¥¦§©§¥§©§¥©§¥§©¦¨¨¨
éîBé äòáL eäeãôñ éecéða àäé LøBtä ìk à÷út ìôð àúåìéì àúìúe éîBé àúìz eäeãôñ©§§¨¨¥§¨¨¥§¨¨¨©¦§¨¨©¥§¥§¦©§¦§¨¥
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b Cäa dééãLå àtt øäðc àñéb éàäî àìîb áéëødéLôð çð déì éøîà éàä éàî øîà àñé ¨¦©§¨¥©¦¨¦§©¨¨§©§¥§©¦¨¨©©©©§¥¥¨©§¥

zà Cãéc éðîçð øa äaøå àeä Cãéc àîìò élek íìBò ìL BðBaø åéðôì øîà éðîçð øa äaøc§©¨©©§¨¦¨©§¨¨¦¤¨¥©§¨¦¨§©¨©©§¨¦¦¨©§
øNa ìòa àzôìç ïa ïBòîL éaø àôòæ çð àîìòì déì úáøçî à÷ éànà Cãéc äaøå äaøc§©¨§©¨¦¨©©¨©§§¨¥§©§¨¨©£¨©¦¦§¤£©§¨©©¨¨
éôéðä éza dézøáì dì øîà àøeèc àðéMà áéúéå ÷éìñ äåä déì àîéîç äåä ãç àîBé äåä£¨¨©£¨£¦¨¥£¨¨¦§¨¦©¦¨§¨¨©¨¦§©¥¦¦¨¦¦

éì ïzà éðàå àôéðîa éìò:éëéc éøîì cøðc ïéøkk änk øîà à÷éæ àáLð éëäcà cøðc ïéøkk C ¨©¦§¦¨©£¦¤¥¦¦¨¦§¥§§©§¨¥¨§¨¦¨¨©©¨¦¨¦§¥§§§¨¥¦¦
äzLîe àzôéø Cøkî éâéäðc àøúàa ééeúàì éàî ééeúàì ìkä :'eëå äðéãnä âäðîk ìkä©Ÿ§¦§©©§¦¨§©Ÿ©£¥©©£¥§©§¨¦§¦¥¦§©¦§¨¦§¥

péîk ìk àì Bì eøîà eëì éúééàå eîéc÷ eäì øîà éàc à÷ôðààéúî ïa ïðçBé ïaøa äNòî :C £©§¨§¦¨©§©¦§©§¥§¨§Ÿ¨§¦¨©£¤§©¨¨¨¤©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc `rivn `aa(ipy meil)

éø÷úé àì 'éaø'å éø÷úé 'íékç'`ly ,iax `xwi `l j` mkg `xwi - ©¦¦§§¥§©¦Ÿ¦§§¥
,edeknqieñàå[ez`etxe-].àäú Bãé ìò éaøc §©§©¦©¨§¥

:my azkp ceräðLî óBñ ïúð éaøå éaø,mi`pzd ztewz seq -éLà áø ©¦§©¦¨¨¦§¤©©¦
äàøBä óBñ àðéáøå,mi`xen`d ztewz seq -êðîéñå,xacl oniqe - §©¦¨¨¨§¦¨¨

,(fi br mildz) xn`py,'íúéøçàì äðéáà ,ìà éLc÷î ìà àBáà ãò'©¨¤¦§§¥¥¨¦¨§©£¦¨
zaize ,`piaxl zfnxn 'dpia`' zaize ,iy` axl zfnxn 'iWCwn' zaiz¦§§¥¨¦¨

.'d`xed seq' mdy zfnxn 'mzixg`l'§©£¦¨

d`ian `xnbd ,`iig iax ly dxezd zvaxd lceb lirl `aedy ab`
:dxez zvaxda ipngp xa dax ly eytp zexiqnnéòzLéà ,àðäk áø øîà̈©©©©¨¦§¨¥

[xtiq-]éìàîç áø`edydéúøa øa[eza oa-],éðîçð øa äaø ,àñçc ¦©¨¨©§©¥§©¨©¨©©§¨¦
déLôð çð àãîL áâàjke ,mlerd on xhtp zeklnd zxifb zni` zngn - ©©§¨¨¨©§¥

,dyrnd didàëìî éá àöøe÷ déá eìëàepiyld -,jlnd lv` eilr ¨§¥§¨¥©§¨
eøîà,eléàãeäéá àøáâ ãç àkéà,micedid lv` cg` mc` yi -à÷c ¨§¦¨©©§¨¦¨¥§¨

,àåúñá àçøéå àèéé÷á àçøé ,ìàøNéî éøáâ éôìà øñéøz ìèáî§©¥§¥©©§¥©§¥¦§¨¥©§¨§©§¨§©§¨§¦§¨
àkìîc àâøkîjlnd qn melyzn micedi sl` xyr mipy lhany - ¦©§¨§©§¨

okle ,sxega ixyzae uiwa oqipa ,dpya miiycegàkìîc à÷zñéøt eøãL̈§§¦§§¨§©§¨
déçkLà àìå ,déøúá,eqtezle eixg` ytgl jlnd mrhn gily egly - ©§¥§Ÿ©§§¥

.e`vn `l j`ìæàå ÷øò[jlde gxa-],àø÷àì àúéãaîetîeàø÷àî ¨©§¨©¥§§¦¨§©§¨¥©§¨
gxaàîâàîe ,àîâàìgxaïéçNîe ,ïéçNìgxaàôéøöîe ,àôéøöìgxa §©§¨¥©§¨§§¦¥§¦§§¦¨¦§¦¨

íéîc àðéòîe ,íéîc àðéòìaey xfgdéçkLà àúéãaîeta ,àúéãaîetì §¥¨§©¦¥¥¨§©¦§§§¦¨§§§¦¨©§§¥
.gilyd e`vn `zicaneta -
:e`vn ji` zxtqn `xnbdàæétLeà àeääì àkìîc à÷úñéøt òì÷éà¦§©§¦§§¨§©§¨§©§¦¨

äaøã,z`f rciy ilan ,my `agzd daxy dipqk`l oncfd jlnd gily - §©¨
déî÷î àkúì äeéìãå ,éñk éøz eäe÷Làå ,déî÷ àëz eáéø÷ekxr - §¦©¨©¥§©§§¥©¥§©§¨§©¨¦©¥

,eiptln ogleyd z` ewliqe ,zeqek izy edewyde ,dcerql ogley gilyl

déøBçàì äéôeöøt øãälr mipennd micydy ,eixeg`l eipt enwrzp - ¨©©§¥§£¥
.ea rebtl epeekzd `l ziad ipae ,zebefa dzeyy inl miwifn zebefdeøîà̈§

déì,daxl `ipqk`d ilradéì ãéáòð éàîixde ,ez`etxl dyrp dn - ¥©£©¦¥
àeä àkìîc àøáâ.`ed jlnd gily -eäì øîà,daxàëz eáéø÷ ©§¨§©§¨¨©§§¦©¨

déî÷ì,ogley aey el ekxr -àñk ãç eäeé÷Làå,ztqep qek edewyde - §©¥§©§§©©¨
,'zebef'd oipr epnn lhaziy ickéñzìå ,déî÷î àëzì eäeéìãåewlqze - §©§§©¨¦©¥§¦©¦

.`txzi `ed jkae ,zezyl siqei `ly ,eiptln ogleyd z`,éëä déì eãáò̈§¥¨¦
éñzàå.`txzd ok`e ,dax ly ezvrk eyr - §¦©¦
øîà,jlnd gilyàeä àëä àðéòá à÷c àøáâc àðòãé òãéîip` rcei - ¨©¥©§©§¨§©§¨§¨§¦¨¨¨

,o`k `vnp ywan ip`y yi`dydéçëLàå ,déøúáà ùéçá,eixg` ytig - ¨¦£©§¥§£§§¥
e`vne.øîà,gilyd elàäî àðéìæàc ,ip` gihane ,o`kn jled ip` -éà ¨©©§¦¨¥¨¦

àðéìâî àì ,àøáâ àeääì eìè÷ ìè÷îdlb` `l m` ipebxdi m` s`y - ¦§©§¨§©©§¨Ÿ§©¦¨
,dlb` `le zen` ,dz` okidàðéìâî ,déì ïéãâðî éãéâð éàåexqii m` j` - §¦§¦¥§©§¦¥§©¦¨

.dlb` ,ize`déî÷ì eäeéúà,eiptl dax z` e`iad -,àðBøãàì déìééò ©§§©¥©§¥§©§¨
détðàá àáaì äé÷øèå.eipta zlcd z` lrpe ,xcgl eqipkd -éîçø àòa §¨§¥§¨¨§©§¥¨¨©©¥

,qp dyrpe ,dlitza mingx dax ywia -àîâàì ìéæàå ÷øò ,àúéLà ÷øẗ©¤¦¨¨©§¨¦§©§¨
.mb`l gxae ,xcgd xiw ltp -

ñéøâ à÷å ,àìB÷ãc àãøéâà áéúé äåäwqre ,uevw lwc rfb lr dax ayi - ©¨¨¦©¦§¨§¨¨§¨¨¦
c rny .dxezaàòé÷øc àzáéúîa éâìôéî à÷ly daiyia ewlgpy - ¨¦©§¥¦§¦§¨¦§¦¨

,zxda `xwpy zrxv rbp iabl ,dlrn,ïáì øòNì úîãB÷ úøäa íàm` ¦©¤¤¤¤§¥¨¨¨
rbepnd ,zexryd epiald jk xg`e xerd oialdàîè,hlgen rxevn ¨¥
.'zxdAA oal xrU KRdp dpde' (dk bi `xwie) aezkkíàådøòNdyrpïáì §¦¥¤§©¥¨¨¨©©¤¤§¦¥¨¨¨

,øBäè ,úøäaì íãB÷yk j` .d`neh oniq df oi`y÷ôñ,dligz did dn ¤©©¤¤¨¨¥
,ewlgp ,oald xryd e` zxdadøîBà àeä êeøa LBã÷ä`edy,øBäè ©¨¨¥¨
éøîà àòé÷øc àzáéúî eäìeëå`edy ,mixne` dlrn ly daiyid lke - §§§¦§¨¦§¦¨¨§¥

àîè.wtqnéøîàå,dlrn ly daiyiaçëBð ïàîin mr rixki in - ¨¥§¨§¥©©
,epre .wcvdçëBðrixki -dfa,éðîçð øa äaømeynøa äaø øîàc ©©¨©©§¨¦§¨©©¨©

ãéçé éðà ,éðîçðxecaazekld zrici,íéòâðeãéçé éðàxecaazrici ©§¨¦©¦¨¦§§¨¦©¦¨¦§
zeklddéøúá àçéìL eøãL .úBìäà-ick ,zend j`ln z` egly ¨¢§¨§¦¨©§¥
e`iadlj` ,mdiptläåä àìcî ,déì áø÷îì úåîä êàìî éöî äåä àìŸ©¨¨¥©§¨©¨¤§¦§©¥¦§Ÿ©¨

déñøâî déîet ÷éñt à÷ick eil` axwzdl zend j`ln leki `l - ¨¨¦¥¥¦§¥
.eceniln wqt `l eity iptn ,ezindléð÷ éðéá Léåàå ,à÷éæ áLð éëäãà©§¨¥¨©¦¨§¨¦¥¥¨¥

,mipwd oia dyirxde ,gex dayp jk jeza -øáñ,dax ayg -àãðeâ ¨©§¨
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xWt` ded `l `kd xg`A xWt`C `kid¥¨§¤§¨§©¥¨¨Ÿ£¨¤§¨

:xg`AéaøxUA lrA `Ytlg oA oFrnW §©¥©¦¦§¤£©§¨©©¨¨
dedC oFrnW 'xA xfrl` 'x mEXn .ded£¨¦¤§¨¨§¦§©£¨
dnE `CaEr i`d iOp hwp xUA lrA©©¨¨¨©©¦©§¨©
wEaC xaC lMW itl o`M cr oiYndX¤¦§¦©©§¦¤¨¨¨¨

:o`M cr Fxiagl©£¥©©
éàcExn` Ekl izii`e EniCw Edl xn` §¦¨©§©¦§©§¥§¨§

EniCw xn` i` 'iR .`l Dil¥Ÿ¦¦¨©©¦
Ekl izii`C xgXd zFlrn miMWdl§©§¦¥£©©©§©§¥§
mkYk`lOn ElHAzY `le `TRp`e `Ytix¦§¨§©§©¨§Ÿ¦§©§¦§©§§¤
lk`p dOgd updA `N` `l Dil ixn ©̀§¥¥Ÿ¤¨§¨¥©©¨Ÿ©
mixtq zi`e EpYk`ln dUrp k"g`e§©£¤§©§¥§¦§¨¦
EkiixzA iz`e EniCw Edl ixn` i`C iqxbC§©§¥§¦©§¥§©¦§¨¥©§©§
mdl did oilrFR t"de `l Dil ixn ©̀§¥¥Ÿ§£¦¨¨¨¤
lW FziaA `TRp` F` `Ytix lFk`l¤¡¦§¨©§©¨§¥¤
xn` m`e dk`ln EUrIW mcFw a"dra¤¤©£§¨¨§¦¨©
dcVA dYr Ekl `N` ElHAzY l` mdl̈¤©¦§©§¤¨§©¨©¨¤
`ia` mWe oOEfn lk`Od oi`W onf lM̈§©¤¥©©£¨§¨§¨¨¦
`N` `l Dil ixn` `TRp`e `Ytix mkl̈¤¦§¨§©§©¨©§¥¥Ÿ¤¨
Wi dpFW`x `qxibl oke ziAA lk`p dYr©¨Ÿ©©©¦§¥§¦§¨¦¨¥

:oM Wxtl§¨¥¥
oi`xp

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

àäz Bãé ìò éaøc eñàå éø÷úé àì éaøå éø÷úé íékç©¦¦§§¥§©¦Ÿ¦§§¥§¨§¤¦©¨§¥
äàøBä óBñ àðéáøå éMà áø äðLî óBñ ïúð 'øå éaø¤¦§¨¨¦§¨©©¦§¨¦¨¨¨

ðîéñåøîà íúéøçàì äðéáà ìà éLc÷î ìà àBáà ãò C §¦¨¨©¨¤¦§§¥¥¨¦¨§©£¦¨¨©
äaø àñçc dézøa øa àîç áø éì éòzLéà àðäk áø©©£¨¦§¨¥¦©¨¨©©§¥§¨¨©¨
àöøe÷ déa eìëà déLôð çð àãîL ábà éðîçð øa©©§¨¦©©§¨¨¨©§¥¨§¥§¨
ìháî à÷c éàãeäéa àøáb ãç àkéà eøîà àkìî éa¥©§¨¨§¦¨©©§¨¦¨¥§¨§©¥
àåúña àçøéå àèéé÷a àçøé ìàøNiî éøáb éôìà øñéøz§¥©©§¥©§¥¦¦§¨¥©§¨§©§¨§©§¨§¦§¨
àìå déøúa àkìîc à÷zñéøt eøãL àkìîc àbøkî¦©§¨§©§¨¨§§¦§¨¨§©§¨©§¥§Ÿ
àîâàì àø÷àî àø÷àì àúéãaîetî ìæàå ÷øò déçkLà©§§¥¨©§¨©¦§§¦¨§©§¨¥©§¨§©§¨

ì àîâàîeíéîc àðéòì àôéøvîe àôéøöì ïéçMîe ïéçL ¥©§¨§¦¦¦¦¦¦§¦¨¦§¦¨§¥¨§©¦
òìwéà déçkLà àúéãaîeôa àúéãaîeôì íéîc àðéòîe¥¥¨§©¦§§§¦¨§§§¦¨©§§¥¦§©
àkz eáéø÷ äaøc àæétLeà àeääì àkìîc à÷zñéøt§¦§¨¨§©§¨§©§¦¨§©¨¨¦©¨
øãä dénwî àkúì deéìãå éñk éøz eäe÷Làå dén÷©¥§©§§¥¨¥§©§©§©¨¦©¥¨©

øBçàì déôeöøtàøáb déì ãéáòð éàî déì eøîà dé ©§¥©£¥¨§¥©¤¡¥¥©§¨
eäeé÷Làå dén÷ì àkz eáéø÷ eäì øîà àeä àkìîc§©§¨¨©§¨¦©¨§©¥§©§§
éëä déì eãáò éqzìå dénwî àkúì eäeéìãå àñk ãç©¨¨§©§§©¨¦©¥§¦©¥¨§¥¨¥
àeä àëä àðéòa à÷c àøáâc àðòãé òãéî øîà éqzàå§¦©¥¨©¥©¨©§¨§©§¨§¨§¦¨¨¨
ìè÷î éà àäî àðéìæà øîà déçkLàå déøúaà Léçä¦©©§¥§©§§¥¨©¨§¦¨¥¨¦¦§©
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ziphw zR eilrFtl oYil xn`W mc`l§¨¨¤¨©¦¥§£¨©¦§¦
`nlC F` ziphwe zR mdl oYil KixSW¤¨¦¦¥¨¤©§¦§¦¦§¨
zR Fl xn` m` la` opY ziphwe zR©§¦§¦§©£¨¦¨©©
:ziphw lW zR rnWn ied 'e `lA ziphw¦§¦§Ÿ£¥©§©©¤¦§¦

elàåixii`C mEXn .dxFYd on oilkF` §¥§¦¦©¨¦§©§¥
EwqRW i"r milkF`W milrFtA `xTirn¥¦¨¨§£¦¤§¦¤¨§
ikdl dpicOd bdpn i"r F` zFpFfn mdl̈¤§¦§©©§¦¨§¨¥
wqR `lA dxFYd on oilkF` EN`e hwp̈©§¥§¦¦©¨§Ÿ§¨

:bdpn `laE§Ÿ¦§¨
øaeçîaoi`W 'iR .dk`ln xnB zrWA ¦§¨¦§©§©§¨¨¦¤¥

oFbM rwxTl cFr oikixv§¦¦©©§©§
xcFrde WMpOd `vi xvFAde xvFTd©¥§©¥¨¨©§©¥§¨¥
oYz `l LilM l`en `xnBA Dil wiRnE©¦¥©§¨¨¦§¤¤§§Ÿ¦¥
ziAd lrA lW eilkl ozFp dY`W onfA¦§©¤©¨¥§¥¨¤©©©©¦
xnB Epiid dk`ln xnB mcFw WElzaE§¨¤§©§¨¨©§§©
:WiCn Dil wiRn `xnBaE xUrnl dk`ln§¨¨§©£¥©§¨¨©¦¥¦©¦

`ni`

1
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31
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33

34

ïéàå ïè÷ì ïéáøñnL ïàkî øæòìà ø"à ãàî ía øöôiå©¦§©¨§Ÿ¤§¨¨¦©¤§¨§¦§¨¨§¥
ø÷aä ìàå áéúëe íçì úô äç÷àå áéúk ìBãâì ïéáøñî§¨§¦§¨§¦§¤§¨©¤¤§¦§¤©¨¨

øæòìà éaø øîà íäøáà õøíéøîBà íé÷écvL ïàkî ¨©§¨¨¨©©¦¤§¨¨¦©¤©¦¦§¦
èòî eléôàå äaøä íéøîBà íéòLø äaøä íéNBòå èòî§©§¦©§¥§¨¦§¦©§¥©£¦§©
òaøà õøà áéúk àøwéòî ïBøôòî ïìðî íéNBò íðéà¥¨¦§¨¨¥¤§¥¦¨¨§¦¤¤©§©
ìà íäøáà òîLiå áéúk óBqáìe óñk ì÷L úBàî¥¤¤¤¤§©§¦©¦§©©§¨¨¤
øac øLà óñkä úà ïBøôòì íäøáà ì÷Liå ïBøôò¤§©¦§Ÿ©§¨¨§¤§¤©¤¤£¤¦¤
øçBqì øáBò óñk ì÷L úBàî òaøà úç éðá éðæàa§¨§¥§¥¥©§©¥¤¤¤¤¥©¥
déì éø÷c àzëec àkéàc éøèð÷ àlà dépéî ì÷L àìc§Ÿ¨©¦¥¤¨©§¨¥§¦¨§¨§¨¥¥
÷çöé ø"à úìñ áéúëe çî÷ áéúk àøéèð÷ àì÷éúì§¦§¨©§¥¨§¦¤©§¦Ÿ¤¦§¨
Léàä ïî øúBé íéçøBàa äéðéò äøö äMàäL ïàkî¦©¤¨¦¨¨¨¥¤¨¨§¦¥¦¨¦
ïáe áìçå äàîç çwiå áéúëe úBâeò éNòå éLeì áéúk§¦¦©£¦§¦©¦©¤§¨§¨¨¤
íéøôà øîà eäéén÷ì éúééà àì íçì eléàå ø÷aä©¨¨§¦¤¤Ÿ©§¥§©©§¨©¤§©¦
øéàî éaøc déîMî øéàî éaø ìL Bãéîìz äàL÷î¦§¨¨©§¦¤©¦¥¦¦§¥§©¦¥¦
eðnà äøNå äéä äøäèa ïéleç ìëBà eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¥¦§¨¢¨¨¨§¨¨¦¥
EzLà äøN äià åéìà eøîàiå äcð äñøét íBiä BúBà©¥§¨¦¨©Ÿ§¥¨©¥¨¨¦§¤
äúéä äòeðö eðnà äøOL òéãBäì ìäàá äpä øîàiå©Ÿ¤¦¥¨Ÿ¤§¦©¤¨¨¦¥§¨¨§¨
íéòãBé ÷çöé éaø àîézéàå áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¦¥¨©¦¦§¨§¦
éàî àlà äúéä ìäàa eðnà äøOL úøMä éëàìî eéä̈©§£¥©¨¥¤¨¨¦¥¨Ÿ¤¨§¨¤¨©
øîà àðéðç éaøa éñBé éaø dìòa ìò dáaçì éãk ìäàäŸ¤§¥§©§¨©©§¨©¦¥§©¦£¦¨¨©

ì éãkänì éñBé éaø íeMî éðz äëøa ìL ñBk dì øbL §¥§©¥¨¤§¨¨¨¥¦©¦¥¨¨
ìàLiL õøà Cøc äøBz äãnéì åéìàaL åéà ìò ãe÷ð̈©¤§¥¨¦§¨¨¤¤¤¤¤¦§©
íBìLa ïéìàBL ïéà ìàeîL øîàäå BlL àéðñëàa íãà̈¨§©§©§¨¤§¨¨©§¥¥£¦¦§
él äúéä éúBìá éøçà éðàL dìòa éãé ìò ììk äMà¦¨§¨©§¥©§¨©¦©£¥§¦¨§¨¦
ïéèîwä eèMtúðå øNaä ïcòúð ïéèîwä eaøå øNaä älaúpL øçà àcñç áø øîà äðãò¤§¨¨©©¦§¨©©¤¦§©¨©¨¨§©©§¨¦¦§©¥©¨¨§¦§©§©§¨¦

íBìL ìBãb ìàòîLé éaø éác àðz éäéà äøîà÷ãk ä"á÷ä áéúBî àìc ézð÷æ éðàå áéúëe ï÷æ éðBãàå áéúk BîB÷îì éôBiä øæçå§¨©©¦¦§§¦©¦¨¥§¦©£¦¨©§¦§Ÿ¦©¦§¨©§¨¦¦¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨
ìlî éî øîàzå ézð÷æ éðàå 'Bâå íäøáà ìà 'ä øîàiå áéúëe ï÷æ éðBãàå 'Bâå daø÷a äøN ÷çözå øîàpL Ba äpéL ä"á÷ä 'éôàL¤£¦©¦¨¤¤¡©©¦§©¨¨§¦§¨§©¦¨¥§¦©Ÿ¤¤©§¨¨§©£¦¨©§¦©Ÿ¤¦¦¥

à äøN ä÷éðä íéða änk äøN íéðá ä÷éðä íäøáàìeéä äìBãb äãeòñ äNò Bða ÷çöé úà íäøáà ìîbL íBiä BúBà éåì éaø øî §©§¨¨¥¦¨¨¦¨¨©¨¨¦¥¦¨¨¨¨©©¦¥¦©¤¨©©§¨¨¤¦§¨§¨¨§¨§¨¨
äzLî ïéNBòL àlà ãBò àìå àeä eðéða íéøîBàå ÷eMä ïî éôeñà eàéáäL äð÷æe ï÷æ íúéàø íéøîBàå íéðpøî íìBòä úBneà ìk̈¨¨§©§¦§§¦§¦¤¨¥§¥¨¤¥¦£¦¦©§§¦§¥§Ÿ¤¨¤¦¦§¤
äàéáä úçàå úçà ìëå íäéúBLð úà äðnéæ eðnà äøNå øBcä éìBãb ìk ïnéæå Cìä eðéáà íäøáà äNò äî íäéøác ãéîòäì ìBãb̈§©£¦¦§¥¤¤¨¨©§¨¨¨¦¨©§¦¥¨§¥©§¨¨¦¥¦§¨¤§¥¤§¨©©§©©¥¦¨
íéøîBàå íéðpøî eéä ïééãòå ïlek úà ä÷éðäå úBðééòî éðLk äécc eçzôðå eðnà äøNa ñð äNòðå äàéáä àì dz÷éðîe dnò dða§¨¦¨§¦§¨Ÿ¥¦¨§©£¨¥§¨¨¦¥§¦§§©¤¨¦§¥©§¨§¥¦¨¤¨©£©¦¨§©§¦§§¦
ílek eçút íäøáàì äîãðå ÷çöé ìL íéðt øzñì÷ Ctäð ãiî ãéìBé äðL äàî ïa íäøáà ãìz äðL íéòLz úáä äøN íà¦¨¨£©¦§¦¨¨¥¥©§¨¨¤¥¨¨¨¦¦¨¤§©§©§¥¨¦¤¦§¨§¦§¨§©§¨¨¨§¨
÷çöé éãäa ÷çöé éãäa éòzLî íäøáà éãäa éòzLîì éòa äåäc ïàî äð÷æ äéä àì íäøáà ãò ÷çöé úà ãéìBä íäøáà eøîàå§¨§©§¨¨¦¤¦§¨©©§¨¨Ÿ¨¨¦§¨©©£¨¨¥§¦§¨¥©£¥©§¨¨¦§¨¥©£¥¦§¨©£¥¦§¨

ìeç äåä àì á÷òé ãò íéîia àa ï÷æ íäøáàå øîàpL äð÷æ äåäå éîçø àòa íäøáà àúà íäøáà éãäa éòzLîá÷òé àúà àL ¦§¨¥©£¥©§¨¨¨¨©§¨¨¨¨©£¥©£¨¦§¨¤¤¡©§©§¨¨¨¥¨©¨¦©©£ŸŸ£¨§¨¨¨©£Ÿ
ìeç äåäå éîçø àòaéáà äpä óñBéì øîàiå øîàpL àLàòa òLéìà àúà çtúàå Léìçc äåä àì òLéìà àúàc ãò äìBç E ¨¨©£¥©£¨§¨¤¤¡©©Ÿ¤§¥¦¥¨¦¤©§¨¨¡¦¨Ÿ£¨§¨¦§¦§©¨¨¡¦¨¨¨

ìL ïðaø eðz éúéøçà éìç äìçc ììkî Ba úeîé øLà Béìç úà äìç òLéìàå øîàpL çtúàå éîçøãçà òLéìà äìç ïéàìç äL ©£¥§¦§©¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§£¤¨¦§©§¨¨¢¦©£¦¦¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨
àlL ãò àlà :Ba úeîé øLà Béìç úà äìç òLéìàå øîàpL Ba únL ãçàå úB÷Bðéza ïéaec äøébL ãçàå åéãé ézLa éæçéâì BôçcL¤¨§§¥£¦¦§¥¨¨§¤¨¤¦¨¦©¦§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§£¤¨¤¨©¤Ÿ
àcñç áøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà :'ek úéðè÷å út àlà éìò íëì ïéàL úðî ìò íäì øBîàå àö äëàìna eìéçúé©§¦©§¨¨¥¤¡¨¤©§¨¤¥¨¤¨©¤¨©§¦§¦¨©¥©©¨§¥§©¥§©¦§¨
éøö Bðéà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø :úBøaìc àécøBî ék å"éå äëéøö íéäìàä déì øîà ïðz úéðè÷å út Bà ïðz úéðè÷ útC ©¦§¦§©©§¦§¦§©¨©¥¨¡Ÿ¦§¦¨¨¦§§¨§¦§©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¦

Bð øéòä éðaî íéðLëå ãçàk Bì øîàå ìòBtä úà øëBOä ïðúc àä ééeúàì éàî ééeúàì ìkä :äðéãnä âäðîk ìkäúBçôk Bì ïú ©Ÿ§¦§©©§¦¨©Ÿ©£¥©©£¥¨¦§©©¥¤©¥§¨©§¤¨§¦§©¦¦§¥¨¦¥§¨
:íäéðéa ïéðnLî íéøîBà íéîëçå òLBäé éaø éøác úeøéëOaL'éðúîúòLa ò÷øwì øaeçîa äNBòä äøBzä ïî ïéìëBà elàå ¤©§¦¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦§©§¦¥¥¤§¥§¦¦©¨¨¤¦§¨©©§©¦§©

ò÷øwì øaeçîa äNBòä íéìëBà ïéàL elàå õøàä ïî BìecébL øáãáe Bzëàìî äøîâð àlL ãò ò÷øwä ïî Leìúáe äëàìî øîb§©§¨¨§¨¦©©§©©¤Ÿ¦§§¨§©§§¨¨¤¦¦¨¨¤§¥¤¥§¦¨¤¦§¨©©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc `rivn `aa(iyily meil)

,'ãàî ía øöôiå'.ma xivtdy cr ,ezial zkll eaxqy ©¦§©¨§Ÿ
:`xnbd dperïàkî ,øæòìà éaø øîà,`id ux` jxc zcinyïéáøñîL ¨©©¦¤§¨¨¦¨¤§¨§¦

ïè÷ì,egixhdl mivex oi` eli`k ,cakl dvexdìBãâì ïéáøñî ïéàådvexd §¨¨§¥§¨§¦§¨
.ce`n mda xivtdy cr eaxiq helle ,cin enikqd mdxa`l okle ,cakl

dxe`kly :`xnbd zl`ey :dyxtd iweqt z` yexcl dkiynn `xnbd
dligza ,df z` df mixzeq miweqtd,(ä çé íù) áéúkxn` mdxa`y §¦

áéúke ,'íçì úô äç÷àå',(f gi my) okn xg`l,'íäøáà õø ø÷aä ìàå' §¤§¨©¤¤§¦§¤©¨¨¨©§¨¨
.xya mdiptl gipd seqaly

:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàcenll yiíéøîBà íé÷éãöL ,ïàkî ¨©©¦¤§¨¨¦¨¤©¦¦§¦
å èòîseqal,äaøä íéNBòmdiptl gipd seqale ,mgl oziy xn` okle §©§¦©§¥

d eli`e ,xyaíéøîBà ,íéòLøeyriyíéNBò íðéà èòî eìéôàå ,äaøä §¨¦§¦©§¥©£¦§©¥¨¦
.seqal

:`xnbd zxxanïìðî-:zx`ane .miryxd zbdpd z` micnel oi`n ¦¨¨
,ïBøôòîcáéúk àø÷éòî,(eh bk my) mdxa`l xn`y ,aezk dligzay - ¦¤§¥¦¨¨§¦

óñk ì÷L úàî òaøà õøà''`ed dn LpiaE ipiAáéúk óBñáìå ,bk my) ¤¤©§©¥Ÿ¤¤¤¤¥¦¥§©¦§§©§¦
(fhøLà óñkä úà ïøôòì íäøáà ì÷Liå ,ïBøôò ìà íäøáà òîLiå' ,©¦§©©§¨¨¤¤§©¦§Ÿ©§¨¨§¤§Ÿ¤©¤¤£¤

,'øçqì øáò ,óñk ì÷L úBàî òaøà ,úç éðá éðæàa øacmdxa`n lhpy ¦¤§¨§¥§¥¥©§©¥¤¤¤¤Ÿ¥©Ÿ¥
epiid 'xgeql xaer'y `xnbd zyxtne ,xgeql xaer sqk lwy ze`n rax`

,epiide ,lwya lawzn mewn lkayéøèð÷ àìà déðéî ì÷ù àìc`ly - §Ÿ¨©¦¥¤¨©§§¥
,dpn d`n milweyy ,milecb milwy `l` epnn gwlcazky it lr s` §

mewn lkn ,'lwy' mzq¯ 'àøéèð÷' àì÷éúì déì eø÷c àzëeã àkéàyi ¦¨§¨§¨¥§¦§¨©§¥¨
oextr yxc mze`e ,dpn d`n milweye ,oixhpw mi`xwp milwydy mewn

.epia` mdxa`n
:`xnbd dywn .'zlq gnw mi`q WlW ixdn' ,(e gi my) weqta xn`p©£¦§Ÿ§¦¤©Ÿ¤

cg` cvny ,dxizq o`k yi dxe`klyáéúkgwzyáéúëe ,'çî÷'cin §¦¤©§¦
gwzy ,eixg`,'úìñ'.gnwdn xzei aeh `edy Ÿ¤

:`xnbd zvxzníéçøBàa äéðéò äøö äLàäL ïàkî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¨¤¨¦¨¨¨¥¤¨¨§¦
,Léàä ïî øúBé.zlq `iazy dl xn` mdxa`e ,gnw `iazy dxn` dxy ¥¦¨¦

dligza :`xnbd zl`eyáéúk(my),dl xn`y,'úBâò éNòå éLeì' §¦¦©£¦ª
eseqaláéúk(g gi my)ø÷aä ïáe ,áìçå äàîç çwiå' ,oYIe ,dUr xW` §¦©¦©¤§¨§¨¨¤©¨¨£¤¨¨©¦¥

,oikdl xn`y mgl Eli`e ,'mdiptleäééî÷ì éúééà àì`iad `l - ¦§¥¤§¦¤¤Ÿ©§¦§©¥
.mdiptl

:`xnbd zvxzndéîLî ,øéàî éaø ìL Bãéîìz äàL÷î íéøôà øîà̈©¤§©¦¦§¨¨©§¦¤©¦¥¦¦§¥
[enyn-]¯ äéä äøäèa ïéìeç ìëBà eðéáà íäøáà ,øéàî éaøcdid §©¦¥¦©§¨¨¨¦¥¦§©£¨¨¨

,miycwk xedh didi oilegd elk`ny citwníBéä BúBà eðîà äøNå§¨¨¦¥©
äñøét[mc dz`x-],äãð.mgl mdl yibd `l okle ,dqird d`nhpe ¥§¨¦¨

,(h gi my) weqta xn`päpä øîàiå ,EzLà äøN äià åéìà eøîàiå'©Ÿ§¥¨©¥¨¨¦§¤©Ÿ¤¦¥
,'ìäàámrhde ,lde`a `idy mdl dpre ,dxy okid mdxa` z` el`yy ¨Ÿ¤

,dxeza azkpy,äúéä äòeðö eðîà äøNL òéãBäìlde`dn d`vi `le §¦©¤¨¨¦¥§¨¨§¨
.mik`lnd iptl ze`xidl

àîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîàmya xn`y mixne` yie -,÷çöé éaø ¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦¦§¨
éàî àìà ,äúéä ìäàá eðîà äøNL úøMä éëàìî eéä íéòãBérecn - §¦¨©§£¥©¨¥¤¨¨¦¥¨Ÿ¤¨§¨¤¨©

`idy dpre dxy di` el`y.'ìäàá',dìòa ìò dáaçì éãk`id drepvy ¨Ÿ¤§¥§©§¨©©§¨
.migxe`l zi`xp dpi`e ,dizexag xzin

,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø,dxy di` el`yy mrhdyì éãkøâL ©¦¥§©¦£¦¨¨©§¥§©¥
[gelyl-]ñBk dìoiiäëøa ìL.oefnd zkxa eilr ekxiay - ¨¤§¨¨

éðz[`ziixa epipy-]ãe÷ð äîì ,éñBé éaø íeLîxtqa zecewp yi dnl - ¨¥¦©¦¥¨¨¨
dxezdìòzeize`aL 'Béà'zaiz,'åéìà',dcewp oi` c"nld lr wxe ©©¤¤¥¨

daizd z` xewrl ick .dxy okid ,`id zecewpd zeize`d zernyne
,dxy di` le`yl mikixv eid `ly ,dyxcl d`ay xnele ,dzernynn

eá íãà ìàLéL ,õøà êøã äøBz äãîéìmelylra zy`.BìL àéðñëà ¦§¨¨¤¤¤¤¤¦§©¨¨§©§©§¨¤
:`xnbd zl`ey.ììë äLà íBìLa ïéìàBL ïéà ,ìàeîL øîàäå:zvxzne §¨¨©§¥¥£¦¦§¦¨§¨

éðàL dìòa éãé ìòdfy ,dnelyl dlra z` l`eyyk xacd dpey - ©§¥©£¨©¦
.xzen

,dxn` dxyy ,(ai gi my) weqta xn`pøîà ,'äðãò él äúéä éúìá éøçà'©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨¨©
,àãñç áøy ,`ed weqtd ly xe`iadïéèî÷ä eaøå øNáä äìaúðL øçà ©¦§¨©©¤¦§©¨©¨¨§©©§¨¦
aey ,xera.BîB÷îì éôBéä øæçå ,ïéèî÷ä eèLtúðå øNaä ïãòúð¦§©¥©¨¨§¦§©§©§¨¦§¨©©¦¦§

:mini`zn `lk mi`xp miweqtdy zl`ey `xnbdáéúkdxn`y (my) §¦
áéúëe ,'ï÷æ éðãàå'dxn` dxyy ,mdxa`l xn` d"awdy (bi gi my)éðàå' ©Ÿ¦¨¥§¦©£¦

éäéà äøîà÷ãk àeä êeøa LBã÷ä áéúBî àìc ,'ézð÷æxn` `le - ¨©§¦§Ÿ¦©¨¨¦§¢¨§¨¦¦
.dxn` dxyy itk d"awd

:`xnbd dperìBãâ ,ìàòîLé éaø éác àðzdLBã÷ä eìéôàL ,íBìL ¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¤©¦©¨
Bá äðéL àeä êeøa,ezngn dxy ixack `l xneløîàðL(ai gi my), ¨¦¨¤¤¡©

,'åâå daø÷a äøN ÷çözå',dpcr iN dzid izla ixg`,'ï÷æ éðãàåyie ©¦§©¨¨§¦§¨©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨©Ÿ¦¨¥
,mdxa`l oeifa dfaáéúëe,(bi gi my) mdxa`l xn` d"awdy'ä øîàiå' §¦©Ÿ¤

'åâå íäøáà ìà,cl` mpn` s`d ,xn`l dxU dwgv dG dOl,'ézð÷æ éðàå ¤©§¨¨¨¨¤¨£¨¨¨¥Ÿ©©ª§¨¥¥©£¦¨©§¦
.melyd iptn ,'owf ipc`e' dxn`y el xn` `le

,(f `k my) weqta xn`p :wgvi ly ezcil oiprn zyxec `xnbd,øîàzå'©Ÿ¤
,äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî:`xnbd zl`ey ,'eipwfl oa iYcli iM ¦¦¥§©§¨¨¥¦¨¨¦¨¨¦¨©§¦¥¦§ª¨
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:`l mirxfE zFpli` ipinãvä äîa úéæå ¦¥¦¨§¨¦Ÿ§©¦§©©©
.éúà`d Ditlinl irA `WxCn ike dInzA ¨¥¦§¦¨§¦¦§¨¨¨¥§¥§¥¨

:`Ed mxM llkA.Lîøç úòLaxnB `EdW ¦§©¤¤¦§©¤§¥¤§©
:dk`lnéìk ìàî.Elirl Dl WxtncM §¨¨¥¤¤§§§¦§¨¥¨§¥

:ikd Dl WixCw oOwlELîøç øác çðéz §©¨¨¨¦¨¨¥¥©§©¤§¥
.àeä:ziphw oFbM.Lîøç øa åàìcoFbM §¦§¦§©©¤§¥§

:mixnzA xcFBde mizifA wqFOdéìòa ©¥§¥¦§©¥¦§¨¦©£¥
.äî÷:llkA lMde ux`A dnFwA micnFrd Ÿ¨¨§¦§¨¨¨¤§©Ÿ¦§¨

.àeä älça àáéiçéîc äî÷ úøîà àäå§¨©§¨¨¨§¦©§¨§©¨
slinl `Mi`C `piazF` xaM `de xnFlM§©§¨§¨§¦¨§¦¨§¥©

:i`w dNg zA dnwaC y"bA.éléî épä ¦¦§¨¨©©¨¨¥©¥¦¥
:`kxR `idd Kxtinl `Mi`Cénwî §¦¨§¦§©©¦¦§¨¦©¥

.Lîøç ïðéLøãc:ziphw zFAxl.àzLä §©§¦¨¤§¥§©¦§¦©§¨
dnw iAxzi`e y"bl `zil Wnxg opiWxcC§©§¦¨¤§¥¥¨¦§¦§©¥¨¨

:dnw ilrA lM zFAxl.Eòø íøkLilM l`e §©¨©£¥Ÿ¨¤¤¥¤§¤¤§§
:oYz ixkp mxM la` oYz `l.'eëå àçéðä Ÿ¦¥£¨¤¤¨§¦¦¥¨¦¨§

lik`nE lfFBdA `YbElR(.biw sc w"a):ìL àìå §§¨§©¥©£¦§Ÿ¤
.Lc÷ä:lFk`l xEq`.õöBî àìåoiId ¤§¥¨¤¡§Ÿ¥©©¦

:miPvxgd wxFfe.ãçà øáãå íéáðò àìå §¥©©§©¦§Ÿ£¨¦§¨¨¤¨
:dAxd lk`IW owYnl glnA miapr lFAhl¦§£¨¦§¤©§©§¨¤Ÿ©©§¥

.ELôðk:LNW od ENi`MìëBà ELôp äî §©§§§¦¥¤§©©§§¥
.øNònä ïî øeèôedxnbp `l `dC ¨¦©©£¥§¨Ÿ¦§§¨
opzC xUrnl FYk`ln(f"n `"t zexyrn)oii §©§§©£¥¦§©©¦

:xFAl cxIXn.øeèôe ìëBà ìòBt óà`le ¦¤¥¥©©¥¥¨§Ÿ
lW FgxM lr lik` Dixb`aC li`Fd opixn ©̀§¦¨¦¦§©§¥¨¦©¨§¤
zraFw gTnE gTnM Dil ded ziAd lrA©©©©¦£¨¥§¤¨¤¨©©
oeiM FYk`ln dxnbp `NW xaC s` xUrnl§©£¥©¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§¥¨

:DiaWg` DipafC.áéiçúî ìáhä ïéà §©§¥©§§¥¥©¤¤¦§©¥
:dcVA ixkA Fgxin ENit £̀¦¦§¦§¦©¨¤

éðô

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

àîéàxn`Y m`e lEkiY `l zFpli` oFbM .Wnxg xA e`lC lFk` Wnxg xaC ¥¨§©¤§¥¡§©©¤§¥§¦¨Ÿ¥§¦Ÿ©
opitli `l ikdlC l"ie `kxiR mEW `Mil `de Wnxgn slip `l i`O`e§©©Ÿ¥©¥¤§¥§¨¥¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ©§¦¨
aYknl `xw Kixhvi` i`O`C cg`M mi`Ad miaEzM ipW EedC mEXn Wnxgn¥¤§¥¦©£§¥§¦©¨¦§¤¨§©©¦§§¦§¨§¦§©
Edpip cg`M mi`Ad miaEzM ipW i`Ce `N` Wnxgn slil Lrx mxkA `az iM¦¨Ÿ§¤¤¥¤¥©¥¤§¥¤¨©©§¥§¦©¨¦§¤¨¦§

ilrA lM dnTn WixC ike oicOln oi`e§¥§©§¦§¦¨¦¦¨¨¨©£¥
eizFkldl mxM Kixhv` KgxM lr dnwŸ¨©¨§¨¦§§¦¤¤§¦§¨

:KEnqA opixn`wcMøîàeizFkldl `ax ¦§¨©§¦¨§¨¨©¨¨§¦§¨
aYkp dOl mFwn lMnC DniY .'Ek `ipzC§©§¨¥©§¦¨¨¨¨¦§©
Lrx lWA `az iM aYknl Dil dedC mxM¤¤©£¨¥§¦§©¦¨Ÿ§¤¥¤
opiWxC minrR 'a aizkC dnw dnw `dC§¨¨¨¨¨¦§¦§¨¦©§¦¨
cge dnw ilrA lM zFAxl cg EdiiexY©§©§©§©¨©£¥Ÿ¨§©
Dil ded `lC mEXn Epiide WElzA mc`l§¨¨§¨§©§¦§Ÿ£¨¥
`OWe Lrx lWA `N` Lrx znwA aYknl§¦§©§¨©¥¤¤¨§¤¥¤§¤¨

:`WxC mEWl Dil Kixhv ¦̀§§¦¥§§¨¨
àlà'iR .'Ek xYEn izEM lfB c"nl ¤¨§¤¤¦¨¦

lfFBdA EdiiYbEltC qxhpETA©§§¥¦§§©§§©¥
lik`nE(.biw sc w"a)ENit` mzdC `iWwe ©£¦§©§¨§¨¨£¦

Fz`eld zrwtd `N` ixW `l ixWC o`n©§¨¥Ÿ¨¥¤¨©§¨©©§¨¨
xEq`C `nlr iNEM EcFn WOn dlifB la £̀¨§¥¨©¨¥©§¨§¨

lAwOdA oOwl EdiiYbEltC i"xe` `N`sc) ¤¨¦¦§§©§§©¨§©§©¥
(mye :`iwz"`e WOn FzlfB ixWC `Mi`C§¦¨§¨¥§¥¨©¨§

ciar i`n xYEn izEM lfB xn`C o`nl§©§¨©¤¤¦¨©¨¦
opiWxcC EdpFw mr aXgeC `xwl Dil¥¦§¨¦§¦©¦¥§©§¦¨

`xzA lfFBdA(:biw sc w"a)EdpFw mr wCwci §©¥©§¨§©§¥¦¥
oitiwrA eilr `ai `le eilr mFlbi `NW¤Ÿ¦§¨¨§Ÿ¨Ÿ¨¨©£¦¦
`Mile xEq` izEMd lfbC mzdn Wxce§¨©¥¨¨§¤¤©¦¨§¥¨
dtiTY mcIWM ixii` `xwC l"qC xninl§¥©¦¦§¨©§¥§¤¨¨©¦¨
`viC `xw xn`w ikid oM m`C mnvr lr©©§¨§¦¥¥¦¨¨©§¨§¥¥
`l izEMd `lde laFIA `vi Ki` laFIA©¥¥¥¥©¥©£Ÿ©¦Ÿ
`Mi`C `kidC xnFl Wie z`vl EPgiPi©¦¤¨¥§¥©§¥¨§¦¨
ghA izEMdW xEq`C dcFn mXd lENig¦©¥¤§¨¤©¦¨©
mXd lENig dede FxkU lM Fl ozFpe eilr̈¨§¥¨§¨©£¨¦©¥

:laFId mcFw dwfgA `vFi did m ¦̀¨¨¥§¨§¨¤©¥
Eòøikid iM c"qC .WCwd lW `le ¥¤§Ÿ¤¤§¥§¦¥¦

lkF`W lfB xEQi` `pngx ixWC§¨¥©§¨¨¦¤¤¤¥
ixWC `pin` ded iOp ikd Fxiag lXn¦¤£¥¨¥©¦£¨£¦¨§¨¥
z`Hg cle 'tA `ipzC DniY WCwd lWA§¤¤§¥¥©§©§¨§§©©¨

(.bi sc dlirn)zFxbFxB Elk`i `l milrFRd©£¦ŸŸ§§§
WCwd ipiWxM lk`Y `l dxR oke WCwd¤§¥§¥¨¨ŸŸ©©§¦¥¤§¥
xFW mFqgz `l aizkCn `xnBA Dl wiRnE©¦¨©§¨¨¦¦§¦Ÿ©§
WCwd lW FWiC `le LNW FWiC FWicA§¦¦¤§§Ÿ¦¤¤§¥
xnB oiprl p"dC Dil sili milrFR` s`e§©©£¦¨¦¥§§¦§©§©
`N` lrFtA opixnB `l xUrnC dk`ln§¨¨§©£¥Ÿ©§¦¨§¥¤¨
WCwd ihErnl il dOl Lrx k"`e WiCn¦©¦§¥¤¨¨¦¦§¥¤§¥
cg minrR 'b Lrx Kixhv` i`nl cFre§§©¦§§¦¥¤§¨¦©
WCwd ihErnl cgC dnTA mipWE mxMA©¤¤§©¦©¨¨§©¦§¥¤§¥

oOwl Dil WixC cge(:gt sc)xAEgnA xFWl §©¨¦¥§©¨§¦§¨
xFWl WixcC o`nlE `z` i`nl iWilWE§¦¦§©¨¨§©§¨¦§
xYiI` ipXd mB `pixg` `xTn xAEgnA¦§¨¦§¨©£¦¨©©¥¦¦©©

:Dil Kixhv` `WxC mEWl `OWe§¤¨§§¨¨¦§§¦¥
EòáNaizkC e`l i` .dQB dlik` `le ¨§¤§Ÿ£¦¨©¨¦©¦§¦

Ylk`en opihrnn ded LraÜ§¤£¨§©£¦¨¦§¨©§¨
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à÷ôðc àzLäå äî÷ éìòa ìk úBaøì éì änì äî÷̈¨¨¨¦§©¨©£¥Ÿ¨§©§¨§©§¨
øîà éì änì Eòø íøëa àáú ék äîwîe Lîøçî ïì̈¥¤§¥¦¨¨¦¨Ÿ§¤¤¥¤¨¨¦¨©
øîàðå äàéa ïàk øîàð àáú ék àéðzãk åéúBëìäì àáø̈¨§¦§¨¦§©§¨¦¨Ÿ¤¡©©¦¨§¤¡©

øaãî áeúkä ìòBôa ïàk óà øaãî áeúkä ìòBôa ïläl äî LîMä åéìò àáú àì ïläì§©¨Ÿ¨Ÿ¨¨©¤¤©§©¨§¥©¨§©¥©©§¥©¨§©¥
éøèöéàc eðééä øeñà éúek ìæb ã"îì àçéðä éúek íøëa àìå Eòø íøëaìòBt éøLéîì àø÷ C §¤¤¥¤§Ÿ§¤¤¦¨¦¨§¤¤¦¨©§§¦§§¦§¨§¦§¥¥

àìå Eòø íøëa dì íé÷Bî àéòaéî ìòBt øzeî äìéæb àzLä øzeî éúek ìæb ã"îì àlà¤¨§¤¤¦¨©§¨§¥¨¨¥¦¨§¨¦¨§¤¤¥¤§Ÿ
úéaä ìòa ìL Lôðk ELôðk øçà øáãå íéáðò àìå íéáðò õöBî àìå zìëàå Lc÷ä ìL¤¤§¥§¨©§¨§Ÿ¥£¨¦§Ÿ£¨¦§¨¨©¥§©§§§¤¤¤©©©©¦
àìå EòáN øeèôe ìëBà ìòBt ìL BLôð óà øeèôe ìëBà ELôp äî ìòBt ìL BLôð Ck©©§¤¥©©§§¥¨©©§¤¥¥¨¨§¤§Ÿ

éìk ìàå äqb äìéëàäòLáe ìëBà äzà úéaä ìòa ìL åéìëì ïúBð äzàL äòLa ïzú àì E £¦¨©¨§¤¤§§Ÿ¦¥§¨¨¤©¨¥§¥¨¤©©©©¦©¨¥§¨¨
øNòîa áéiçúî ìáhä ïéà éàpé éaø øîà ìëBà äzà éà á"äòá ìL åéìëì ïúBð äzà éàL¤¦©¨¥§¥¨¤¦©¨¥¨©©¦©©¥©¤¤¦§©¥§©£¥
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בבא מציעא. פרק שביעי - השוכר את הפועלים דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc `rivn `aa(iyily meil)

ïéàL äòLa`id,äëàìî øîb,mirexbd zexitd z` ykpnd oebkeåok §¨¨¤¥§©§¨¨§
wqerdøçàî ò÷øwä ïî LeìúaonfdBzëàìî äøîâpLaiigzdl §¨¦©©§©¥©©¤¦§§¨§©§

,dlga e` xyrnaåwqerd ok,õøàä ïî Bìecéb ïéàL øáãadxt alegk §§¨¨¤¥¦¦¨¨¤
milke` mpi` el` lk ,dnecke:

àøîâ

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî`ed lreta dlik` xzidy epl oipn - §¨¨¥¦¥
,dk`ln xnb zra rwxwl xaegna wqerykáéúëc(dk bk mixac)ék' ¦§¦¦

zìëàå Eòø íøëa àáúzk`ln xnba wqerd lreta xaecne ,'miapr ¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨£¨¦
onf edfy rnyne ,'oYz `l LilM l`e' weqtd meiqa xn`py ,zexitd§¤¤§§¦¥

.ziad lra ilkl zexitd z` mipzepy

:`xnbd zl`eyïçkLàa df oic ep`vn -,íøkj`ïì àðî éléî ìkoipn - ©§§¨¤¤¨¦¥§¨¨
:`xnbd daiyn .ok oicd rwxw ilecib lkay dpynlïðéøîbz`f micnel - ©§¦¨

ãçeéî íøk äî ,íøkî`edyå ,ò÷ø÷ éìecébL øácy ea xn`púòLá ¦¤¤©¤¤§¨¨¨¤¦¥©§©§¦§©
L øác ìk óà ,Ba ìëBà ìòBt äëàìî øîb`edò÷ø÷ éìecéboicd §©§¨¨¥¥©¨¨¨¤¦¥©§©

y.Ba ìëBà ìòBt äëàìî øîb úòLa:`xnbd dgecíøël äîdxingdy ¦§©§©§¨¨¥¥©§¤¤
,xg` xaca milrad lr dxezd eaa áéiç ïkLzgpd'úBììBò'zeleky` - ¤¥©¨§¥

dlik` xzid oiprl mb dxezd dxingd ea wxy okzie ,miiprl ,miphw
.lek`l lretd i`yx zellern mixehtd rwxw ileciba s`y oipne ,lretl

:xg` cenil `xnbd d`ianïðéøîbrwxw ilecib lkäîwî,d`eazn - ©§¦¨¦¨¨
e :`xnbd zxxan .dzk`ln xnba da lek`l i`yx lretyàðî dôeb äî÷̈¨¨§¨

ïì,dk`ln xnba `ed day xziddyáéúëc(ek bk mixac)úî÷a àáú ék' ¨¦§¦¦¨Ÿ§¨©
Eãéa úBìéìî zôè÷å Eòøweqtdy gkene ,'Lrx znw lr sipz `l Wnxge ¥¤§¨©§¨§¦§¨¤§¤§¥Ÿ¨¦©¨©¥¤

.xaegna dk`lnd xnb `edy ,ynxga d`eazd zxivw onfa wqer
:`xnbd dywnäî÷l äîxg` xaca dxezd da dxingdyúáéiç ïkL ©§¨¨¤¥©¤¤

azyxtd,älçdxezd mda dxingd `ly rwxw ilecib x`ya mby oipne §©¨
:`iyewd z` `xnbd zxxan .lek`l lretl dxezd dxizd ,dlga maiigl

éànîeoipne -äî÷ éàäc,dxeza dxkfedy,àéä älça úáéiçúîc 'äî÷' ¦©§©¨¨¨¨§¦§©¤¤§©¨¦
,obc ipin zyngn dnw epiideàðîçø øîà÷ äî÷ ìk àîìclke` lrety ¦§¨¨¨¨¨¨©©£¨¨

rwxw ilecib x`ya s`y cenll yie ,dlgn dxehtd ziphw znw s`e ,da

:`xnbd daiyn .lek`l lretl xzen dlgn mixehtdàéúàdey dxifba ©§¨
íúä áéúëe ,'Eòø úî÷a àáú ék' àëä áéúk ,'äî÷' 'äî÷'bg iabl ¨¨¨¨§¦¨¨¦¨Ÿ§¨©¥¤§¦¨¨

Kl xRqY zraW draW' (h fh mixac) zereayd,'äîwa Lîøç ìçäî ¦§¨¨ª¦§¨¨¥¨¥¤§¥©¨¨
,xnerd zgpnl mixery zxivw onfn xnelkíúä äîa xaecnäî÷ ©¨¨¨¨

,älça àáéiçéîc,mixeryn wx `a xnerd ixdyénð àëä óàiabl §¦©§¨§©¨©¨¨©¦
a xaecn milret zlik`,älça àáéiçéîc äî÷eCøôéîì àkéàenk ¨¨§¦©§¨§©¨¦¨§¦§©

,oywnd dywdyäî÷l äîdxezd da dxingdy ef,älça úáéiç ïkL ©§¨¨¤¥©¤¤§©¨
.rwxw ilecib x`ya `le ,lek`l lretl xzed da wxy okzie

:`xnbd zvxzn,çéëBé íøklek`l lretd i`yx dlgn xeht `edy s`y ¤¤¦©
,dgcz m`e ,epnn,úBììBòa áéiç ïkL íøël äîy aiydl yiäî÷ ©§¤¤¤¥©¨§¥¨¨

,çéëBz,da lke` lrete zellern dxehtyïécä øæçåx`yl cenild xfg ¦©§¨©©¦
ixdy ,rwxw ilecibäæ éàøk äæ éàø àìdzxnegk mxk ly ezxneg oi` - Ÿ§¦¤¦§¦¤

mday `xnegd oi`y gkene ,dlga zaiig efe zellera aiig dfy ,dnw ly
`l` ,lretd zlik` xzidl znxebïäaL äåMä ãvä,df oicl mxebd `ed ©©©¨¤¤¨¤

,`edeïkLmdipyL øác`edå ,ò÷ø÷ éìecéby mda xn`py oeikúòLa ¤¥¨¨¤¦¥©§©§¦§©
,Ba ìëBà ìòBt äëàìî øîby cenll yi,ò÷ø÷ éìecébL øác ìk óà §©§¨¨¥¥©¨¨¨¤¦¥©§©

.Ba ìëBà ìòBt äëàìî øîb úòLa¦§©§©§¨¨¥¥
:`xnbd dgecïäaL äåMä ãväì äî,dnwe mxka -ãö ïäa Lé ïkL- ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©

l daxwd zexyt`,çaæîzleq dpnn `iadl dnwe ,oii jeqipl ie`x mxky ¦§¥©
,zegpnlénð àúàåmb cenll yi -déa úéàc ,úéæea yiy -,çaæî ãö §¨¨©¦©¦§¦¥©¦§¥©

ilecib x`y z` cenll xyt` i` j` ,zegpnl ony epnn mi`ian ixdy

:oywnd ixac z` `xnbd zxxan .rwxwdåa lretd zlik` xzid ik,úéæ §©¦
éúà 'ãvä än'aixde ,cnlp `ed -déôeb àeäenvr zif -éø÷éà 'íøk'- ©¤©©¨¥¥¤¤¦§¥

,mxk dpeknáéúëc(d eh mihtey),'úéæ íøk ãòå äî÷ ãòå Léãbî øòáiå' ¦§¦©©§¥¦¨¦§©¨¨§©¤¤©¦
daiyn .lek`l lretl xiznd 'jrx mxka `eaz ik' weqta lelk `ede

:`xnbd,éøwà 'úéæ íøk' ,àtt áø øîàla`.éøwà àì àîúñ 'íøk' ¨©©¨¨¤¤©¦¦§¥¤¤§¨¨Ÿ¦§¥
:`xnbd zniiqn,àéL÷ íB÷î ìkîz` dnwe mxkn cenll xyt` cvik ¦¨¨©§¨

.gafnl miie`x mpi`y ,rwxwd ilecib x`y

àø÷ øîà ,ìàeîL øîà àlàlret zlik` iabl (ek bk mixac)Lîøçå' ¤¨¨©§¥¨©§¨§¤§¥
yi 'Wnxge' oeylne ,'Lrx znw lr sipz `l'Lîøç éìòa ìk' úBaøì- Ÿ¨¦©¨©¥¤§¤§¥§©¨©£¥¤§¥

.lbna mixvwpd rwxwd ilecib lk z`

:`xnbd dywnåixddéì éòaéî 'Lîøç' éàä,zxg` dyxcl jxvp `ed - ©©¤§¥¦¨¥¥
wxy'Lîøç úòLa',xaegna dk`lnd xnb `edy ,dxivwd onfa -ìBëà ¦§©¤§¥¡

j` ,lek`l lretd i`yx -,Lîøç úòLa àlL,yekip onfa oebkàì ¤Ÿ¦§©¤§¥Ÿ
.ìeëéz:`xnbd zvxznàeää,dxivw zrya wx lke` lretdy df oic - ¥©

îweqtdéìk ìàå'à÷ôð 'ïzú àì Edrya wx lke` `edy ,cnlp `ed - ¥§¤¤§§Ÿ¦¥©§¨
weqtde ,dk`ln xnb edfy ,ziad lra ilkl zexitd zpizpa wqer `edy

.lretl dlik`a mixzen rwxw ilecib x`y s`y cnln 'ynxge'
:`xnbd dywnçðézmixac 'ynxge' weqtdn cenll ozipy xacd oaen - ¦©

'Lîøç øá'cmixac la` ,zeiphwk ,ynxga xvwdl miie`x mdy -åàìc §©¤§¥§©
,Lîøç øa,mixg` mipte`a mihwlpd mixnze mizif oebkïì àðîlrety ©¤§¥§¨¨
.mda lke`

:milecib x`yl xg` cenil d`ian `xnbdøîà ,÷çöé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¦§¨¨©
àø÷oeyl lret zlik` iabläî÷ éìòa ìk úBaøì ,'äî÷'micnerd lk - §¨¨¨§©¨©£¥¨¨

:`xnbd dywn .rwxw ilecib lk epiide ,ux`a dnewazøîà àäålirl §¨¨§©§
dey dxifba micnely'äî÷' 'äî÷'dnwa xaecny xnerd zgpnn ¨¨¨¨

,älça àáéiçéîczvxzn .rwxwd ilecib lk z` 'dnw'n cenll xyt` i`e §¦©§¨§©¨
,ef dey dxifb epyxcy dn :`xnbdéúéðc énwî éléî éðämcew wx epiid - ¨¥¦¥¦©¥§¥¥

n cenild `aedy,'Lîøç'j`,Lîøç éúàc àzLäeøác ìk déì éaøúéà ¤§¥©§¨§¨¥¤§¥¦§©¥¥¨§©
,Lîøç,zeiphw oebk,älça áéiçéî àìc áb ìò óàåok m`änì 'äî÷' ¤§¥§©©©§Ÿ¦©©§©¨¨¨¨¨

,éìy d`eaz mihrnn oi` ixdeweqtd `a i`ce `l` ,dlga zaiig dpi` ¦
,äî÷ éìòa ìk úBaøì.rwxw ilecib lk epiide §©¨©£¥¨¨

:`xnbd zl`eyïì à÷ôðc ,àzLäålka lret zlik` oic epcnly - §©§¨§©§¨¨
rwxw ilecib,'äîw'îe 'Lîøç'î(ek bk mixac) weqtd ok m`àáz ék' ¥¤§¥¦¨¨¦¨Ÿ

.éì änì 'Eòø íøëa:`xnbd daiynì ,àáø øîàz` cnl,åéúBëìä §¤¤¥¤¨¨¦¨©¨¨§¦§¨
àéðúãk,weqtd z` jk miyxecy `ziixaaïàk øîàð ,'àáú ék'oeyl ¦§©§¨¦¨Ÿ¤¡©¨

ïläì øîàðå ,äàéae FxkU oYz FnFiA' (eh ck mixac)åéìò àáú àì ¦¨§¤¡©§©¨§¦¥§¨§Ÿ¨Ÿ¨¨
,'LîMä,d`ia oeyl efyìòBôa ïàk óà ,øaãî áeúkä ìòBôa ïläl äî ©¤¤©§©¨§¥©¨§©¥©¨§¥

.øaãî áeúkäne'Eòø íøëa'ly ,'jrx' mxk iabl wxy yexcl yi ©¨§©¥§¤¤¥¤
,'oYz `l LilM l`e' weqtd meiq xn`p ,l`xyiíøëa àìåly,éúekmyy §¤¤§§Ÿ¦¥§Ÿ§¤¤¦

.jilk jezl lehil xzen

dywn .`ziixad jynd z` `iaz jk xg`e ,ef dyxc lr dywn `xnbd
:`xnbdøeñà éúek ìæb øîàc ïàîì àçéðä,éøèöéàc eðééäàø÷ C ¨¦¨§©§¨©¤¤¦¨©§§¦§§¦§¨
éøLéîìl xizdl -ìòBt,eilk jezl zzløîàc ïàîì àlàyéúek ìæb §¦§¥¥¤¨§©§¨©¤¤¦
,øzeîixde ,weqtd jxvp recn ok m`äìéæb ,àzLäynn,øzeîike ¨©§¨§¥¨¨
zpizpìòBteilk jezlàéòaéî.xzeny rinydl weqta jxev yi m`d - ¥¦©§¨

mxkay weqtdn yxec epi` xzen ieb lfby xaeqy in ,ok` :`xnbd zvxzn
`l` ,milkl zzl xzen iebddì íé÷Bîwxy ,jk dyxcd z` cinrn - ¦¨

'Eòø íøëa',dlik`d dxzedàìåmxka.Lc÷ä ìL §¤¤¥¤§Ÿ¤¤§¥
:`ziixad ly zeyxcd jynd z` `iadl dkiynn `xnbdàìå ,'zìëàå'§¨©§¨§Ÿ

õöBî.x`yd z` jilydle ixtay dwynd z` uevnl el xeq`y - ¥
ne'íéáðò',mcal mlke`l i`yxy yexcl yiàìålek`løáãå íéáðò £¨¦§Ÿ£¨¦§¨¨

,øçà.daxd mdn lek`l lkeiy ,mnrh z` wznl ick glna mlaehl oebk ©¥
ne'ELôðk'y yexcl yiäî ,ìòBt ìL BLôð Ck úéaä ìòa ìL Lôðk §©§§§¤¤¤©©©©¦¨©§¤¥©

'ELôð',ziad lra ytp -ìëBà,dk`lnd meiq mcewøeèôe,xyrnnóà ©§§¥¨©
øeèôe ìëBà ìòBt ìL BLôðs` xyrna aiigd gwelk epic oi`e ,xyrnn ©§¤¥¥¨
ne .ezk`ln dxnbpy mcew'EòáN',driaynd dlik` dxzedy yexcl yi ¨§¤

,äqb äìéëà àìåne .wgeca lke`e ray xak `edyéìk ìàå''ïzú àì E §Ÿ£¦¨©¨§¤¤§§Ÿ¦¥
wxy yexcl yiïúBð äzàL äòLazexitd z`,úéaä ìòa ìL åéìëì §¨¨¤©¨¥§¥¨¤©©©©¦

,rwxwl xaegna dk`lnd xnb edfyïúBð äzà éàL äòLáe ,ìëBà äzà©¨¥§¨¨¤¦©¨¥
,úéaä ìòa ìL åéìëì,dnecke yekipa wqer `l`.ìëBà äzà éà §¥¨¤©©©©¦¦©¨¥

miwlegd lr dywne ,xyrnd aeig onf oipra zwelgn d`ian `xnbd
:`ziixadnøNòîa áéiçúî ìáhä ïéà ,éàpé éaø øîàdxnbpy ixg` s` ¨©©¦©©¥©¤¤¦§©¥§©£¥
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עט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc `rivn `aa(iyily meil)

ïéàL äòLa`id,äëàìî øîb,mirexbd zexitd z` ykpnd oebkeåok §¨¨¤¥§©§¨¨§
wqerdøçàî ò÷øwä ïî LeìúaonfdBzëàìî äøîâpLaiigzdl §¨¦©©§©¥©©¤¦§§¨§©§

,dlga e` xyrnaåwqerd ok,õøàä ïî Bìecéb ïéàL øáãadxt alegk §§¨¨¤¥¦¦¨¨¤
milke` mpi` el` lk ,dnecke:

àøîâ

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî`ed lreta dlik` xzidy epl oipn - §¨¨¥¦¥
,dk`ln xnb zra rwxwl xaegna wqerykáéúëc(dk bk mixac)ék' ¦§¦¦

zìëàå Eòø íøëa àáúzk`ln xnba wqerd lreta xaecne ,'miapr ¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨£¨¦
onf edfy rnyne ,'oYz `l LilM l`e' weqtd meiqa xn`py ,zexitd§¤¤§§¦¥

.ziad lra ilkl zexitd z` mipzepy

:`xnbd zl`eyïçkLàa df oic ep`vn -,íøkj`ïì àðî éléî ìkoipn - ©§§¨¤¤¨¦¥§¨¨
:`xnbd daiyn .ok oicd rwxw ilecib lkay dpynlïðéøîbz`f micnel - ©§¦¨

ãçeéî íøk äî ,íøkî`edyå ,ò÷ø÷ éìecébL øácy ea xn`púòLá ¦¤¤©¤¤§¨¨¨¤¦¥©§©§¦§©
L øác ìk óà ,Ba ìëBà ìòBt äëàìî øîb`edò÷ø÷ éìecéboicd §©§¨¨¥¥©¨¨¨¤¦¥©§©

y.Ba ìëBà ìòBt äëàìî øîb úòLa:`xnbd dgecíøël äîdxingdy ¦§©§©§¨¨¥¥©§¤¤
,xg` xaca milrad lr dxezd eaa áéiç ïkLzgpd'úBììBò'zeleky` - ¤¥©¨§¥

dlik` xzid oiprl mb dxezd dxingd ea wxy okzie ,miiprl ,miphw
.lek`l lretd i`yx zellern mixehtd rwxw ileciba s`y oipne ,lretl

:xg` cenil `xnbd d`ianïðéøîbrwxw ilecib lkäîwî,d`eazn - ©§¦¨¦¨¨
e :`xnbd zxxan .dzk`ln xnba da lek`l i`yx lretyàðî dôeb äî÷̈¨¨§¨

ïì,dk`ln xnba `ed day xziddyáéúëc(ek bk mixac)úî÷a àáú ék' ¨¦§¦¦¨Ÿ§¨©
Eãéa úBìéìî zôè÷å Eòøweqtdy gkene ,'Lrx znw lr sipz `l Wnxge ¥¤§¨©§¨§¦§¨¤§¤§¥Ÿ¨¦©¨©¥¤

.xaegna dk`lnd xnb `edy ,ynxga d`eazd zxivw onfa wqer
:`xnbd dywnäî÷l äîxg` xaca dxezd da dxingdyúáéiç ïkL ©§¨¨¤¥©¤¤

azyxtd,älçdxezd mda dxingd `ly rwxw ilecib x`ya mby oipne §©¨
:`iyewd z` `xnbd zxxan .lek`l lretl dxezd dxizd ,dlga maiigl

éànîeoipne -äî÷ éàäc,dxeza dxkfedy,àéä älça úáéiçúîc 'äî÷' ¦©§©¨¨¨¨§¦§©¤¤§©¨¦
,obc ipin zyngn dnw epiideàðîçø øîà÷ äî÷ ìk àîìclke` lrety ¦§¨¨¨¨¨¨©©£¨¨

rwxw ilecib x`ya s`y cenll yie ,dlgn dxehtd ziphw znw s`e ,da

:`xnbd daiyn .lek`l lretl xzen dlgn mixehtdàéúàdey dxifba ©§¨
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`l` ,milkl zzl xzen iebddì íé÷Bîwxy ,jk dyxcd z` cinrn - ¦¨
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`cg i"xl d`xp oi`e aiIg iOp a"dra did xvgA DNEM dzid m`W l"xW rnWn xvgl uEg DxTirW Fzp`zA eipir WxiR qxhpETaE b"dk xvg iAB iOp hwp̈©©¦©¥¨¥©§§¥¦¥¥¨¦§¥¨¤¦¨¨¤¨¥©§©¤¤¦¨§¨¨¤¨¥¨¨©¦©¨§¥¦§¤§¦¨¨
iCM `iaOd wxtA xn`cM FYk`ln dxnbPW xacA dcVA ENit` raFw raFw gTn c"nl cFre xvgA dzid dp`Yd lM 'it` xAEgnA xvgd ipR ziI`x KiIW oi`C§¥©¨§¦©§¥¤¨¥¦§¨£¦¨©§¥¨¨§¨¤¨¥§§¤¨¥©¥©£¦©¨¤§¨¨¤¦§§¨§©§¦§¨©§¤¤©¥¦©¥

oii(:dl sc dvia)`wxR sFqaE(.bv sc)zgMWn ikide xvge ziA E`x `NW t"r` oYk`ln dxnbPW itl lkF` lrFR oi` dcVA ENit` Eqiwti`C zF`Wwn iAB rnWn ©¦§¦§¨©§©©¥¦§¨§¦§¦£¦©¨¤¥¥¥§¦¤¦§§¨§©§¨¤Ÿ¨©¦§¨¥§¥¦©§©©
hR iOp gwFl FYk`ln dxnbp `NW xacA i` xEhR lrFtE xUrnA aiIg gwFNW Dicicl`N` zgMWn `l k"r lkF` lrFR oi` FYk`ln dxnbPW xacA i` xE §¦¥¤¥©©¨§©£¥¥¨¦§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§¥©©¦¨¦§¨¨¤¦§§¨§©§¥¥¥Ÿ©§©©¤¨

dk`ln xnbE oxFB miYW aiWge FgTnA eipir gwFl ziWixtcM `nrh Epiid k"re miYW miYW lkF` ztq `l iM lrFtE ztq `l ENit` miYW lkF` oi` gwFlC§¥©¥¥§©¦£¦Ÿ¨©¥¦Ÿ¨©¥§©¦§©¦§©§©§¨§¦§¦¦¥©¥¨§¤§§¨¦§©¦¤§©§¨¨
:mW KiIW `l d"tE a"draM lrFtE dk`ln xnB ied `l Fzp`zA eipir ziAd lrA la £̀¨©©©©¦¥¨¦§¥¨Ÿ£¥§©§¨¨¥§Ÿ©¨¨

úàeázzFxFkaC w"t sFqA xn`C z"`e .gwFl `le Lrxf(milah d"c mye :`i sc)xn`we FNW ode oxVrn ixkPd on migxFnn milah gwFNd ozp iAxA l`EnW xn` §©©§¤§Ÿ¥©§§¨©§¦§¨©§¥§©¦¨¨©¥©§¨¦§¨¦¦©¨§¦§©§¨§¥¤§¨¨©
xUrn cIn mriwtdl l`xUi ux`A ixkpl oipw oi`C oxVrn ixkPd on m`pTW xg` 'iR l`xUi EdpigxnC `N` ixkp oEBiC `le LpbC ixkp Edpigxn i ¦̀©§¦§¨§¦§¨¤§Ÿ¦¨§¦¤¨§©§¦§¦§¨¥¦©©¤¨§¨¦©¨§¦§©§¨§¥¦§¨§¨§¦§¤¤¦§¨¥§©§¦¨¦©©£¥
xVrl Kixv oipw Wi 'it` ixkpl oipw oi`C xn`w i`O` k"`C opAxCn oxVrn xninl `Mile DicdA `piC iiErYW`l zivn `lC o`n gMn `piz`C FNW mde§¥¤§¨¦¨¦Ÿ©©§Ÿ¨¦§¦§§¥¦¨©£¥§¥¨§¥©§©§¨¦§©¨¨§©©¨¨©§¥¦§¨§¨§¦£¦¥¦§¨¨¦§©¥

dAx unFTd sFqA gkEncM opAxCn(xaqw d"c mye .`l sc zegpn)Kl il xn`e oFtxh iAxl iYl`We oiNEgA lah il axrzp [zg`] mrR [ixEfW] oFrnW 'x xn` `ipzC ¦§©¨¨¦§©§©¥©¨§©§¨¨©¦§§¦©©©©¦§¨¥¦¤¤§¦§¨©§¦§©¦©§§¨©¦¥
on Dil iedC ixkPd on gwFl ded oipw Wi i`C rnWn xEhRd lr aEIgd on Dil dede 'Ek oipw oi` xaqw ixkPd on gw Dil `nile KixtE wEXd on [Ll] gw©§¦©¨¦§¥¨¥©¦©¨§¦¨¨©¥¦§¨©£¨¥¦©¦©©§©§©§¦¥¦§¨£¨¥©¦©¨§¦©£¥¥¦
zFgpnaE z"`e DiA `pixw Lrxf z`EaY mzd iM gExin mcFw gwFl la` gExin xg` gwFlA ixii` `kdC z"x xnF`e opAxC EdiiexY `dC xEhRd lr xEhRd©§©©§§¨©§©§§©¨¨§¥§¨¨©§¥§¥©©©¦©£¨¥©¥¦©¦¨¨§©©§¤¨¦¨¥§¦§¨
rnWn p"de aEIg ded Dil ipw xkFn xcd ENi`C oeiM xEhRd lr aEIgd on inC n"nC l"ie opAxCn `N` aEIg ied `lC gxFnOd gwe Kl Dil xn`w `l i`O ©̀©Ÿ¨¨©¥¥§©©§¨§Ÿ£¥¦¤¨¦§©¨¨§§¨¥¦©¦©©§¥¨§¦¨©¥¨¥¥£¨¦§©§©
mixVrn ux`d iOr aFx oi` xaqw wEXd on gw Dil `nile KixtE ixkPd on gwe Kl Dil xn`W c"n `Mi`C xEhRd lr aEIg dnFCd xaCn Wixtdl oi`C mzd̈¨§¥§©§¦¦¨¨©¤¦©©§§¦¨¤¨©¥¥§©¦©¨§¦¨¦§¥¨¥©¦©¨¨©¥©¥¨¨¤§©§¦
xEhRd lr aEIgl incC mEXn `N` `id i`nC ux`d mr z`EazC biltC o`n `Mil `dC `Ed i`CeC l"qC xninl `Mil `de xEhRd lr aEIgd on Dil dede©£¨¥¦©¦©©§§¨¥¨§¥©¦§©©§¨¥¨©§¨¦¦§©©¨¨¤§©¦¤¨¦§¨¥§¦©©§
glFXd t"qA ixkp oEBiC `le LpbC WixC n"n oipw oi` c"nlC gxFnOd (on) ixkPd on gw Dil `nil n"n ixkpl oipw oi` xaqw mzd iPWn ikC oEIr Kixve xn`ẅ¨©§¨¦¦§¦§©¥¨¨¨¨©¥¦§¨§¨§¦¥¨¥©¦©¨§¦¦©§¨¦§¥¦§¨¨¦§¨¤§Ÿ¦¨§¦§©¥©

(xn d"c mye .fn sc oihib)mcFw Epiid xUrnl FYk`ln dxnbp `NW xacA lkF` lrFR `dC `ziixF`Cn xEhR gExin mcFw gwFlC rnWn `kdC z"xRl xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥§¨¨©§©§¥©¤¦©¨¦§©§¨§¨¥¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©£¥©§¥
xaM drW DzF`e lkF`W cr ligzn Fpi` gTOdW l"ie aiIgn in `ziixF`Cn gwFle KixR `d`e oTEzn Fpi` f`e FYk`ln dUFrW drXn FgTn ligznE gExin¦©©§¦¤§¦¨¨¤¤§©§§¨¥§¨©£¨¨¦§¥©¦§©§¨¦¦©¥§¤©¤¨¥©§¦©¤¥§¨¨¨§¨
on xVrl aiIg xVir `l i`Ce m` la` `Ed wtqC mEXn i`nC ied ux`d mrn zgxFnn d`EaY gwFl `dC z"xR lr dWwd ikCxn x"a wgvi EpiAxe owzp¦§©§©¥¦§¨¨§§©¦§¨©¦§¨¥©§¨§©©¥©¨¨¤£¥§©¦§¨¥£¨¦©©Ÿ¦¥©¨§©¥¦
la` ieNle odMl FpYil Kixve opAxCn ied i`Ce xUrn `N` aiIgn `l `ziixF`Cn n"n ied `l i`ncC idpC `id `kxiR e`le xaM gxnzPW iR lr s` dxFYd©¨©©¦¤¦§¨¥©§¨§©¦§¨¦¦§¦¦§©Ÿ£¥¦§©§¨Ÿ¦©¥¤¨©£¥©©£¥¦§©¨¨§¨¦¦§©Ÿ¥§©¥¦£¨
`l Ez xkFn zEWxA aiIgzpe li`Fd gxFnn gwFl la` xkFn zEWxA aiIgzp `l oiicrW xEhR gxFnn Fpi`W gwFlA `kRi` Wxtl d`xp ikCxn 'xA wgvi iAxl§©¦¦§¨§¨§§©¦§¤§¨¥¦§¨§¥©¤¥§¨¨¤£©¦Ÿ¦§©¥¦§¥£¨¥©§¨¦§¦§©¥¦§¥Ÿ
`Ow `aAA `"aix WxiRW FnM riwtn Fpi` gExin xg`l la` xUrn icin riwtn gExin mcFw xiwtde WiCwd m`W xwtdaE WCwdA FnM DiPin lah mW rwR̈©¥¤¤¦¥§§¤§¥§¤§¥¤¦¦§¦§¦§¦¤¦©©§¦©¦¥©£¥£¨§©©¦©¥©§¦©§¤¦¥¦¨§¨¨©¨

xkPd zEWxA gxnzp m`C `kRi` ied ixkPd on gwFle inlWExId on di`x `ianEoipw oi`C aiIg FzEWxA gxnzp `NWkE ixkp oEBiC `le LpbC mEXn xEhR i ¥¦§¨¨¦©§©§¦§¥©¦©¨§¦£¥¦§¨§¦¦§¨¥©¦§©¨§¦¨¦§¨¤§Ÿ¦¨§¦§¤Ÿ¦§¨¥©¦§©¨§¥¦§¨
:gwFl aiWg `le EPOn gwFNd z`EaY `N` xkFn lW Lrxf z`EaY `ixTn `le xUrn icin riwtdl i"`A ixkpl§¨§¦§§©§¦©¦¥©£¥§Ÿ¦©§¨§©©§¤¤¥¤¨§©©¥©¦¤§Ÿ¨¦¥©
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úéaä ïî Lãwä ézøòa øîàpL úéaä éðt äàøiL ãò©¤¦§¤§¥©©¦¤¤¡©¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
eìëàå øîàpL úòáB÷ øöç eléôà øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¨¥©©¤¤¡©§¨§

éøòLáúéaä ïî áéúk àä énð ïðçBé éaøå eòáNå E ¦§¨¤§¨¥§©¦¨¨©¦¨§¦¦©©¦
óà ønzLnä úéa äî úéác àéîec øöç Cì øîà̈©¨¨¥§¨§©¦©©¦©¦§©¥©

éøòLa áéúkä énð éàpé éaøå úønzLnä øöçàeää E ¨¥©¦§©¤¤§©¦©©©¦¨§¦¦§¨¤©
úBbb Cøc é÷eôàì øòL Cøc déì ìéiòîc déì éòaéî¦¨¥¥¦§©¥¥¤¤©©©£¥¤¤©

Ck ELôðk äàæBç àðéðç áø áéúî àìc úBôétø÷åBLôð §©§¦§Ÿ¥¦©£¦¨¨¨§©§§©©§
ìòBt ìL BLôð óà øeèôe ìëBà ELôp äî ìòBt ìL¤¥©©§§¥¨©©§¤¥
áø øîà äãOa åàì éàî áéiç ç÷Bì àä øeèôe ìëBà¥¨¨¥©©¨©©©¨¤¨©©
øöçì äèBð dôBðå äpéba úãîBòä äðàúa àëä àtẗ¨¨¨¦§¥¨¨¤¤©¦¨§¨¤¤¨¥
énð úéaä ìòa ä"à úéaì úéaì øîàc ïàîìe ïðé÷ñò©§¦¨§©§¨©©©¦©©¦©©©©¦©¦
Bçwîa åéðéò ç÷Bìå Búðàúa åéðéò úéaä ìòa áéiçéð¦©¥©©©©¦¥¨¦§¥¨§¥©¥¨§¤§
eáøç äî éðtî àéðúäå áéiçî éî àúééøBàcî ç÷Bìå§¥©¦§©§¨¦¦©¥§¨©§¨¦§¥©¨§

ìL Bpéä úéa ìL úBieðçéðtî íéìLeøé íãB÷ íéðL L £¤¥¦¨Ÿ¨¦¤§¨©¦¦§¥
øOò ïéøîBà eéäL äøBz éøác ìò íäéøác eãéîòäL¤¤¡¦¦§¥¤©¦§¥¨¤¨§¦©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc `rivn `aa(iriax meil)

äàøiL ãòz` lahd,úéaä éðt,milrad zial qpkiy xnelkøîàpL ©¤¦§¤§¥©©¦¤¤¡©
(bi ek mixac) ipy xyrn iabl,'úéaä ïî Lãwä ézøòa'yexcl yie ¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦

.zial d`eazd dqpkpyk wx `ed eaeigy
:wlegd zrc z` `xnbd d`ianeléôà ,øîà ïðçBé éaøådúòáB÷ øöç- §©¦¨¨¨©£¦¨¥©©

,xyrna zaiigne raw zlik`k dlik`d z` daiygnøîàpLxyrn iabl ¤¤¡©
dpnl`le mFzIl xBl ieNl dYzpe' (ai ek my) ipréøòLá eìëàå,'eòáNå E §¨©¨©¥¦©¥©¨§¨©§¨¨§¨§¦§¨¤§¨¥

.xyrna aiigzd xvgd xryl lahd zqipka ciny yexcl yie

.exiag `iady weqtd z` mi`xen`dn cg` lk x`ai cvik zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey,'úéaä ïî' áéúk àä ,énð ïðçBé éaøådqpkd wxy rnyne §©¦¨¨©¦¨§¦¦©©¦

:`xnbd daiyn .xyrna zaiign zialCì øîà'zia' oeyl ,opgei iax ¨©¨
y cnll ick dazkpøöç`idyk epiid xyrnl zraewdúéác àéîec- ¨¥§¨§©¦

,zial dnecúéa äîmewn `edøöç óà ,ønzLnäepiid xyrnl zraewd ©©¦©¦§©¥©¨¥
xvga wx.úønzLnä©¦§©¤¤

:`xnbd zl`eyéøòLa' áéúëä ,énð éàpé éaøå,'Edqpkddy rnyne §©¦©©©¦¨§¦¦§¨¤
:`xnbd daiyn .opgei iaxke ,zaiign xvgldéì éòaéî àeäädf weqt - ©¦¨¥¥

wx xyrna aiigzn zial qpkpd lahy ,zxg` dyxcl i`pi iaxl jxvp

ote`adéì ìéiòîceqipkn `edy -CøcdøòL,zial ea miqpkpyé÷etàì ¦§©¥¥¤¤©©§©¥
eqipkdy ote` `ivedl -úBôétø÷å úBbb Cøc,[ziad ixeg`ny zexvg-] ¤¤©§©§¦

àìc.xyrna aiigzn epi`y - §Ÿ
:opgei iaxe i`pi iax ixac lr dywn d`feg `pipg axàðéðç áø áéúî̈¦©£¦¨

,äàæBç,ziad lra zexita lret zlik` xzid iabl (:ft) `ziixaa epipy ¨¨
yie ,'LWtpM miapr Ylk`e Lrx mxkA `az iM' (dk bk mixac) weqta xn`p¦¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨£¨¦§©§§

,yexclELôð äî ,ìòBt ìL BLôð Ck ,'ELôðk',ziad lra ytp -ìëBà §©§§¨©§¤¥©©§§¥
øeèôe,xyrnnøeèôe ìëBà ìòBt ìL BLôð óàjkne .xyrnn ¨©©§¤¥¥¨

,xeht `ed `weecy wiicl yi ,lretd z` xehtl dxezd dkxvedyàä̈
,ç÷Bì,ziad lran zexit dpewdáéiçxnbk aygp gwndy oeik ,xyrna ¥©©¨

e ,xyrna aiignd ,mzk`lnåàì éàîlretdy ote`a xaecn `l m`d - ©©

caer,äãMaaiig gwely rnyn lret hrnl dxezd dkxvedy jkne ©¨Ÿ¤
xnb s`y gken ,dk`ln xnbn sicr epi` gwny oeike ,dcya s` xyrna
mixaeqd opgei iaxe i`pi iax ixack `lye ,dcya xyrna aiign dk`ln

.xvgl e` zial qpkiy cr ,xyrna aiign dcya dk`ln xnb oi`y

:`xnbd zvxznàëä ,àtt áø øîà`ll lek`l lretl xiznd weqta - ¨©©¨¨¨¨
,xyrn zyxtdäèBð dôBðå ,äpéba úãîBòä äðàúamiqpkp ditpr - ¦§¥¨¨¤¤©¦¨§¨¤
,ïðé÷ñò øöçì,xyrna zaiign xvgl dqipkdy opgei iaxkeås`ïàîì §¨¥©§¦¨§§©

øîàcdqipka lg xyrn aeigy,úéaìxaecny x`al yi ,i`pi iax `edy §¨©©©¦
dhep sepdyk,úéaìdhrine ,xyrna gweld aiigzn mztihwa cine ©¨¦

.xyrnn lretd z` dxezd

:`xnbd dywn,éëä éàdxn` cvik ,zial e` xvgl qpkp dp`zd sepy ¦¨¦
ixde ziad lra enk xeht lretdy `ziixad,áéiçéð énð úéaä ìòaoeik ©©©©¦©¦¦©©

.zial e` xvgl cin miqpkp zexitdy

:`xnbd zvxznBúðàúa åéðéò ,úéaä ìòaeipira dp`zd zeaiyg xwir - ©©©©¦¥¨¦§¥¨
,zial e` xvgl zexitd lk eqpkiy cr okle ,uega `vnpd ,urd seba `id

.xyrnn mixehtåd eli`Bçwîa åéðéò ,ç÷Bì`id eipira zeaiygd xwir - §¥©¥¨§¦¨
oeike ,xyrna eaiigzd ,zial e` xvgl eqpkpyk cine ,mihwlpd zexita
aeign ehrnl dxezd dkxved ,gwelk ,hwily mip`za eipir lretd s`y

.xehtd ziad lrak epicy xnele ,xyrn

:zxg` `ziixan `ziixad lr `xnbd dywnéî àúééøBàcî ,ç÷Bìå§¥©¦§©§¨¦
áéiçîdxezd dkxved ok zngny ,dxezd on xyrna aiig `ed ike - ¦©©

,`ziixaa x`eank ,lret hrnlàéðúäå,zxg` `ziixaaeáøç äî éðtî §¨©§¨¦§¥¨¨§
ìL úBieðçmya mewnìL ,'Bðéä úéa'íãB÷ íéðL Ldaxgpy,íéìLeøé £¤¥¦¨Ÿ¨¦¤§¨©¦

,äøBz éøác ìò íäéøác eãéîòäL éðtîmixaca xzid ebdpy xnelk ¦§¥¤¤¡¦¦§¥¤©¦§¥¨
,mexq` minkgy s` ,dxezdn mixzendïéøîBà eéäLz` miyxec - ¤¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc `rivn `aa(oey`x meil)

,(èé åè äéîøé) øîàðL,el xn` d"awdy xne` `iapd dinxiyáeLz íà' ¤¤¡©¦¨
'ãîòz éðôì ,EáéLàå,izgkez ici lr ahenl l`xyi z` aiyz m` - ©£¦§§¨©©£Ÿ

.`ad mlera miiwzze ,il` jaiy`,äøBz õøàä íò ïa úà ãîìîä ìëå§¨©§©¥¤¤©¨¢¤¨
eìéôàm`BìéáLa äìèáî ,äøéæâ øæBâ àeä Ceøa LBã÷äellba - £¦©¨¨¥§¥¨§©§¨¦§¦

,ezekfaeøîàðL,(my) weqtd jyndaø÷é àéöBz íàå'éôk ,ììBfî ¤¤¡©§¦¦¨¨¦¥§¦
'äéäúmkg cinlz `ivez m` -,lef mc` `edy ux`d mrn ,xwi `edy ¦§¤

.it xn`na izxfby zexifb lhal lkezy ,itl dey lekiak didz

ðøô éaø øîàøîà Cìk ,ïðçBé éaøBðáe ,íëç ãéîìú àeäL`ed s` ¨©©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¤©§¦¨¨§
Bða ïáe ,íëç ãéîìú`ed s`ïéà áeL ,íëç ãéîìúdú÷ñBô äøBz ©§¦¨¨¤§©§¦¨¨¥¨¤¤

(àë èð äéòùé) øîàðL ,íìBòì Bòøæî,'åâå éúéøa úàæ éðàå'xn` mzF` ¦©§§¨¤¤¡©©£¦Ÿ§¦¦¨¨©

,LitA iYnU xW` ixacE ,Lilr xW` igEx ,'détî eLeîé àì,Eòøæ étîe ,E ¦£¤¨¤§¨©£¤©§¦§¦Ÿ¨¦¦¦¦©§£
.'íìBò ãòå äzòî ,'ä øîà ,Eòøæ òøæ étîe¦¦¤©©§£¨©¥©¨§©¨

:`xnbd zl`eyéàîexne`a aezkd zpeek dn -'ä øîà'xn`p xaky . ©¨©
.'mler cre dzrn' oial 'jrxf' oia xn`p recn cere ,weqtd zligza

:`xnbd zx`an,äæ øáãa Eì áøò éðà ,àeä Ceøa LBã÷ä øîàm`y ¨©©¨¨©¦¨¥§§¨¨¤
.mrxfn zwqet dxezd oi` ,minkg icinlz md zexec dyely

:`xnbd zl`eyéàîaezkd zpeek idn -'íìBò ãòå äzòî'ic ixd ©¥©¨§©¨
:`xnbd zx`an .'mler cr 'ebe eyeni `l' xn`iy,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§¦¨

yCìéàå ïàkîd ,zexec dyely xg`l -ìò úøæçî äøBzdàéðñëà ¦¨§¥¨¨§©¤¤©©§©§¨
,dìL.ef dgtyna dlibx xak `id oky ¤¨

:df oiipra sqei axa dyrn d`ian `xnbdàúéðòz ïéòaøà áéúé óñBé áø©¥¨¦©§¨¦©£¥¨
,erxfn dxezd weqtz `ly lltzde ,ziprza mei mirax` ayi -eäeéø÷àå§©§§
,(my diryi) weqtd z` minyn el e`ixwd okn xg`le -eLeîé àì'Ÿ¨

étî,'E.eitn dxezd ixac ewiqti `ly ghaenyàúéðòz íéòaøà áéúé ¦¦¨¦©§¨¦©£¥¨
éðéøçà,zexg` zeiprz mirax` cer ayi -eäeéø÷àåel e`ixwde - ©£¦¥§©§§

,(my) weqtd jynd z` mb minyneLeîé àì'étî,'Eòøæ étîe Eghaeny Ÿ¨¦¦¦¦©§£
.eipa itne eitn dxezd ixac ewiqti `lyéðéøçà àúéðòz äàî áéúé- ¨¦¥¨©£¥¨©£¦¥

,zexg` zeiprz d`n ayi aeyeäeéø÷àå (àúà)z` minyn el e`ixwde - ¨¨§©§§
,(my) weqtd jyndétî eLeîé àì','Eòøæ òøæ étîe Eòøæ étîe E Ÿ¨¦¦¦¦©§£¦¦¤©©§£

.eickpn s` wqtz `ly edegihadyøîà,sqei axàì ,Cìéàå ïàkî ¨©¦¨§¥¨Ÿ
àðëéøöipi` ,dxezl dkfp ickpe ipae ip`y minyn ipegihady xg` - §¦§¨

oky ,mi`ad zexecd lr ywale mevl jixvdàéðñëà ìò úøæçî äøBz¨§©¤¤©©§©§¨
,dìL.dinxi axke ¤¨

,dxezl zekfl ick dprzdy sqei ax ly dyrn d`iad `xnbdy ab`

:dxezl zekfl ick dprzdy `xif ax lv` dyrn d`ianék ,àøéæ áø©¥¨¦
ìàøLéc àòøàì ÷éìñiax lv` cenll ,l`xyi ux`l laan dlryk - ¨¦§£§¨§¦§¨¥

,opgeiìc ,àúéðòz äàî áéúédéðéî äàìáa àøîâ çëzLd`n ayi - ¨¦¥¨©£¥¨§¦§©©§¨¨©§¨¨¦¥
,laa ipa ly cenild jxc z` gkyiy lltzde ,ziprza miniàìã éëéä ék¦¥¦§Ÿ

déãøèð.opgei iax itn ecenila erixtze ,eze` cixhz `l `idy ick - ¦§§¥
àúéðøçà äàî áéúélltzde ,meva mixg` mini d`n cer `xif ax ayi - ¨¦¥¨©£¦¥¨

ì àìãàøeaöc éìéî déåìéò ïéìôðå ,déðLa øæòìà éaø áeëL`ly - §Ÿ¦§©¦¤§¨¨¦§¥§¨§¦¦¨¥¦¥§¦¨
.xeaivd ipipr eilr eltie ,eiiga xfrl` iax zeni

íðäéâc àøeð déa èBìLð àìc ,éðéøçà äàî áéúéå`xif ax ayi aeye - §¨¦¥¨©£¦¥§Ÿ¦§¥¨§¥¦Ÿ
y` eteba helyz `ly lltzde ,zexg` zeiprz d`n.mpdibdïéúìz ìk̈§¨¦

déLôð ÷éãa äåä ,éîBé,ea helyl dleki y` m` wca mei miyely lk - ¥©¨¨¦©§¥
àøeð déá àèìL äåä àìå ,déåâa áéúéå ÷éìñ ,àøeðz øâLy` wiqd - ¨©©¨¨¦§¨¦§©¥§Ÿ©¨¨§¨¥¨

.eteba zhley dzid `l y`de ,ekeza ayie dlre ,xepzaeáäé ãç àîBé¨©§¨
dé÷L êéøç ïéè÷ déì eø÷å ,dé÷L eëøçéàå ,àðéò ïðaø äéácg` mei - ¥©¨¨¥¨§¦£¨©¥§¨¥¨¦¨¦©¥

jexg ohwd ,edepik f`ne ,eiwey ekxgpe ,xepzl qpkpyk oir minkgd ea epzp

.eiwey ekxgp mbe dnew jenp didy ,miweyd
:dxezd zkxa zlrna zyxec `xnbdéàî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©

áéúëã,(`i h edinxi) aezkd zpeek idn -,úàæ úà ïáéå íëçä Léàä éî' ¦§¦¦¨¦¤¨¨§¨¥¤Ÿ
õøàä äãáà äî ìò ,dãbéå åéìà 'ä ét øac øLàåilAn xAcOk dzSp ©£¤¦¤¦¥¨§©¦¨©¨¨§¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¦§¦

,'xaräæ øáã,ux`d dca` dn lr dl`yd - Ÿ¥¨¨¤
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המשך ביצור למסכת בבצ מאיעצ ליום רצשון עמ' צ



פי oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úéaä éðtipR `EdW gzRd KxC qpMIW §¥©©¦¤¦¨¥¤¤©¤©¤§¥
:zFtiRxwe zFBB KxC `le ziAdeìëàå ©©¦§Ÿ¤¤©§©§¦©¨§

éøòLá.EqpkPW drXn 'Fbe ieNl Yzpe ¦§¨¤§¨©¨©¥¦§¦¨¨¤¦§©
:LixrWl.øòL Cøc déì ìéiòîcENit`C ¦§¨¤¦§©¥¥¤¤©©©£¦

KxC Dil liIrn iM `N` Dil raw `l ziAd©©¦Ÿ¨©¥¤¨¦§©¥¥¤¤
:Fz`iA xrW.áéiç ç÷Bì ìáàgTnC ©©¦¨£¨¥©©¨§¤¨

:dk`ln xnbM Dil aiWgnåàì éàî ©£¦¥¦§©§¨¨©©
.äãOa:dk`ln xnBn sicr `l gTnE ©¨¤¤¨Ÿ¨¦¦§©§¨¨

.øöçì äèBð:xvg ipR `ifg DWlY iknC ¤¤¨¥¦§¦¨§¨©§¨§¥¨¥
.énð úéaä ìòa ä"àxnB `id dWilY ©©©©¦©¦§¦¨¦§©

:ziAd ipR d`Fx ixde DYk`lnåéðéò §©§¨©£¥¨§¥©©¦¥¨
.BúðàúalMd KMld eipirA aEWg sFPd oi` ¦§¥¨¥©¨§¥¨¦§¨©Ÿ

cr KMld uEgA DxTire xTird xg` KlFd¥©©¨¦¨§¦¨¨©¦§¨©
xnB e`l .ziAl qpMie Fzhiwl lM xnbIW¤¦§Ÿ¨§¦¨§¦¨¥©©¦©§©

:`Ed dk`ln.BçwîaoiWElYd zFxiR ode §¨¨§¤§§¥¥©§¦
:ziAl E`A EWlzPXnE'úééøBàcî ç÷Bìå ¦¤¦§§¨©©¦§¥©¦§©§¨

.áéiçî éîiwEt`l `xwl Dil Kixhvi`C ¦¦©¥§¦§§¦¥¦§¨©£¥
:gwFl zxFYn lrFR.Bpéä úéa ìLmW ¥¦©¥©¤¥¦¥

:mFwn.'äéøác eãéîòäL'Eq`X dn 'FlM ¨¤¤¡¦¦§¥¤§©¤¨
:dxFYd on xYid Fl E`vn 'inkg ixaCn¦¦§¥£¨¦¨§¤¥¦©¨
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ãòzFxUrnC b"tA opY `de z"`e .ziAd ipR d`xIW(d"n)otFC `vFi idliWA Dil iziinE(edfi` d"c mye :fn sc dcp)Edfi`e zixFv xvg xUrnA zaiIgW xvg Edfi` ©¤¦§¤§¥©©¦§§¨§©§§©§§©§¥¥§¦§¥¥¤¥¤¨¥¤©¤¤§©£¥¨¥¦§¥¤
xvgd xrW KxC EPqipkIW EpiidC xvgd iptE ziAd ipR d`xIW cr xUrnA zaiIg Dpi` i`Pi iAxlC xnFl oi`e DkFzl mixnWp milMdW lM zixFv xvg̈¥¦¨¤©¥¦¦§¨¦§¨§¥©¦§©¦©©¥¨©¤¤§©£¥©¤¦§¤§¥©©¦§¥¤¨¥§©§¤©§¦¤¤¤©©¤¨¥
ziAl ziAl c"nlE KEnqA xn`w ikid k"`C xvgd xrW KxC `lA ziAl qipkn iwEt`l xninl n"ed zFBB KxC iwEt`l LixrWA i`Pi iAxl KEnqA xn` ike ziAl©©¦§¦¨©§¨§©¦©©¦§¨¤©£¥¤¤©§¥©©£¥©§¦©©¦§Ÿ¤¤©©¤¨¥§¥¦¨¨©§¨§©©¦©©¦
`weC `N` xvgd ipR ziI`x Kixv oi` f` xvgA zcnFr F` xvgl dhFp dp`YdW `kid l"i EdinE xvgd xrW KxC `aE WlFze ziAA lrFR cnFrW xWt` Ki ¥̀¤§¨¤¥¥©©¦§¥¨¤¤©©¤¨¥¦¥¨¤©§¥¨¨¤¨¥¤¤¤¨¥¨¥¨¦§¦©§¥¤¨¥¤¨©§¨
Kixv xvgl uEg zFhlwPW ozF`A§¨¤¦§¨¤¨¥¨¦

rnWn oke xvgd xrW KxC mqipkIWb"ta) ¤©§¦¥¤¤©©¤¨¥§¥©§©
(g"n zexyrncxvgA zcnFrd dp`Y `pzC§¨¨§¥¨¨¤¤¤¨¥

aiIg miYW sxiv m`e zg` zg` lkF`¥©©©©§¦¦¥§©¦©¨
a"tA opzC oM xnFl xWt` i` n"n la £̀¨¦¤§¨©¥¦§©§

oii iCM `iaOdA Dl iziinE zFnExzCdvia) ¦§©§¥¨§©¥¦©¥©¦
(.dl scdPiBn qpkpe lFMW`A lkF` did̈¨¥§¤§§¦§©¦¦¨

rWFdi 'x xFnbi xnF` xfril` 'x xvgl¤¨¥¡¦¤¤¥¦§§ª©
xEq` r"kl ligzdl la` xFnbi `l xnF`¥Ÿ¦§£¨§©§¦§¨
qpkp `NW t"r` xEq` xvgAW rnWnE©§©¤¤¨¥¨¤Ÿ¦§©
'x dcFnC l"ie xvgl qpkpe hwpCn ziAl©©¦¦§¨©§¦§©¤¨¥§§¤
cr xnF`C `de opAxCn zraFw xvgC i`Pi©©§¨¥©©¦§©¨¨§¨§¥©
'xl z"`e 'iixF`Cn Epiid ziAd ipR d`xIW¤¦§¤§¥©©¦©§¦§©§§§
i`O` 'iixF`Cn zraFw xvg xn`C opgFi¨¨§¨©¨¥©©¦§©§©©
oi`W xvgA ixii`C l"ie `"xl xFnbi¦§§§§©§¥¤¨¥¤¥
`N` draw `lC DkFzA mixnWp milMd©¥¦¦§¨¦§¨§Ÿ¨§¨¤¨

xCn:opAéàî'hpETA 'iR .dcVA e`l ¦§©¨¨©©©¨¤¦©§§
k"`e dk`ln xnBn sicr `l gwFle§¥©Ÿ¨¦¦§©§¨¨§
dk`ln xnbA aiIg ziAd lrA ENit £̀¦©©©©¦©¨¦§©§¨¨
dxnbp oi`WM Dl iwFn k"`C dWwe dcVA©¨¤§¨¤§¥¨§¤¥¦§§¨
lrA KixR i`n k"` xUrnl FYk`ln§©§§©£¥©¨¦©©
xnbp `NW oeiM `ld aiIg iOp ziAd©©¦©¦©¨£Ÿ¥¨¤Ÿ¦§©

`irWF` iAx xn`cM ziAA 'it` lFk`l lFki xUrnl FYk`ln(.h sc migqt)[oii iCM] `iaOd idliW cFre DNW uFOA DqipknE Fz`EaY lr mc` mixrn(.dl sc dvia) §©§§©£¥¨¤¡£¦©©¦¦§¨©©¦©§¨©£¦¨¨©§¨©§¦¨©¤¨§¦§¥©¥¦©¥©¦
xacA raFw gTnC mEXn aiIg gwFl dcVA e`l i`n KixR ikdC d`xpe xUrnl FYk`ln dxnbPW xacA `N` raFw Fpi` gTOd mzdC i`xFn` EdNEklC rnWn©§©¦§§¨¨¥§¨¨©¤¨¥¥©¤¨§¨¨¤¦§§¨§©§§©£¥§¦§¤§¨¥¨¦©©©¨¥¥©©¨¦§¤¨¥©§¨¨

:xvgd ipR F` ziAd ipR ziI`x irA gwFlA 'it`e ibltn `lC EdNEkl dWwe xUrnl FYk`ln dxnbPWàëäFA oi`C dp`Y hwp `weC e`l .zcnFrd dp`zA ¤¦§§¨§©§§©£¥§¨¤§§§Ÿ¦§§¥©£¦§¥©¨¥§¦©§¥©©¦§¥¤¨¥¨¨¦§¥¨¨¤¤©©§¨¨©§¥¨§¥
:mdipiA oiiEvn EidW itl dp`Y hwp `N` `ziixF`Cn ixii` `kde xdvie WFxize obC `N` aiIgn `l `ziixF`CnC opAxCn `N` xUrnúãîBòäDtFpe dPiBA ©£¥¤¨¦§©¨¨§¦§©§¨Ÿ¦©¥¤¨¨¨§¦§¦§¨§¨¨©§¥¦§©§¨¤¨¨©§¥¨§¦¤¨§¦¥¥¤¨¤¤©¦¨§¨

oOwl oizipznA opzcM dk`ln zrWA `N` lkF` lrFR oi`C lkF`e ziAl KlFde dPiBA hTlOW oFbM inwF`l ivn `le .ziAl ziAl xn`C o`nlE xvgl dhFpsc) ¤¤¨¥§©§¨©©©¦©©¦§Ÿ¨¥§§¥§¤§©¥©¦¨§¥©©¦§¥§¥¥¥¤¨¦§©§¨¨§¦§©§©§¦¦§©¨
(:`v:dcia` aWd ipRn lkF` onF`l onF`n mzkildA `wecCìòala` aiIg miYW miYW lkF` `weC gwFlC DniY .FgTnA eipir gwFle Fzp`zA eipir ziAd §©§¨©£¦¨¨¥¤§¤¥¦§¥¨¥£¥¨©©©©¦¥¨¦§¥¨§¥©¥¨§¤§¥©§¥©©§¨¥§©¦§©¦©¨£¨

oOwl xn`cM xEhR zg` zg`(:ht sc)opzcM xEq` ziAd lrA 'it` xvgl dhFpC oeiM miYWaE lkF` `l miYW miYW lkF` zg` zg` ztq `l oiA ztq oiA uvw ©©©©¨¦§¨©§©¨¨©¥¨©¥Ÿ¨©©©©©¥§©¦§©¦Ÿ¥¦§©¦¥¨§¤¤¨¥£¦©©©©¦¨§¦§©
zFxUrn zkQnA(g"n b"t)lk`X dn `N` xzFi eiWkr hFwll dvFx Fpi`WM ixiin mzdC l"ie aiIg miYW sxiv m`e zg` zg` lkF` xvgA zcnFrd dp`Y iAB §©¤¤©§§©¥§¥¨¨¤¤¤¨¥¥©©©©§¦¦¥§©¦©¨§§¨¨©§¥§¤¥¤¦§©§¨¥¤¨©¤¨©

la` miYW sExivA dk`ln xnB aiWg ikdlE lkF`X dnA `N` eipir oi`C Fzp`zA eipir xninl KiIW `lC gwFl FnM ziAd lrA ENit` miYWA aiIg ikdlE§¨¥©¨¦§©¦£¦©©©©¦§¥©§Ÿ©¨§¥©¥¨¦§¥¨§¥¥¨¤¨§©¤¥§¨¥¨¦§©§¨¨§¦§©¦£¨
zcnFrA `kd Dl iwFn ike DAEx F` DNEM hFwlIW cr dk`ln xnbA oxFB aiWg `le Fzp`zA eipir xninl KiIW hTll iE`xd lM hFwll lrFR xkVW oiYrnWA¦§©§¦¤¨©¥¦§¨¨¨§©¥©¨§¥©¥¨¦§¥¨§Ÿ¨¦¤¦§©§¨¨©¤¦§¨¨§¦¥¨¨¨§¤¤
llM gikW `l ziAA zcnFrC ziAl dhFpC l"v ziA iAbC cFre hwp ith `gikWC `zNin `N` xvgA zcnFrA inwF`l ivn dedC d"d xvgl dhFp DtFpe dPiBA©¦¨§¨¤¤¨¥©£¨¨¥§§¥§¤¤¤¨¥¤¨¦§¨¦§¦¨§¥¨©§§©¥©¦§¤©©¦§¤¤©©¦Ÿ§¦©§¨
`cg i"xl d`xp oi`e aiIg iOp a"dra did xvgA DNEM dzid m`W l"xW rnWn xvgl uEg DxTirW Fzp`zA eipir WxiR qxhpETaE b"dk xvg iAB iOp hwp̈©©¦©¥¨¥©§§¥¦¥¥¨¦§¥¨¤¦¨¨¤¨¥©§©¤¤¦¨§¨¨¤¨¥¨¨©¦©¨§¥¦§¤§¦¨¨
iCM `iaOd wxtA xn`cM FYk`ln dxnbPW xacA dcVA ENit` raFw raFw gTn c"nl cFre xvgA dzid dp`Yd lM 'it` xAEgnA xvgd ipR ziI`x KiIW oi`C§¥©¨§¦©§¥¤¨¥¦§¨£¦¨©§¥¨¨§¨¤¨¥§§¤¨¥©¥©£¦©¨¤§¨¨¤¦§§¨§©§¦§¨©§¤¤©¥¦©¥

oii(:dl sc dvia)`wxR sFqaE(.bv sc)zgMWn ikide xvge ziA E`x `NW t"r` oYk`ln dxnbPW itl lkF` lrFR oi` dcVA ENit` Eqiwti`C zF`Wwn iAB rnWn ©¦§¦§¨©§©©¥¦§¨§¦§¦£¦©¨¤¥¥¥§¦¤¦§§¨§©§¨¤Ÿ¨©¦§¨¥§¥¦©§©©
hR iOp gwFl FYk`ln dxnbp `NW xacA i` xEhR lrFtE xUrnA aiIg gwFNW Dicicl`N` zgMWn `l k"r lkF` lrFR oi` FYk`ln dxnbPW xacA i` xE §¦¥¤¥©©¨§©£¥¥¨¦§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§¥©©¦¨¦§¨¨¤¦§§¨§©§¥¥¥Ÿ©§©©¤¨

dk`ln xnbE oxFB miYW aiWge FgTnA eipir gwFl ziWixtcM `nrh Epiid k"re miYW miYW lkF` ztq `l iM lrFtE ztq `l ENit` miYW lkF` oi` gwFlC§¥©¥¥§©¦£¦Ÿ¨©¥¦Ÿ¨©¥§©¦§©¦§©§©§¨§¦§¦¦¥©¥¨§¤§§¨¦§©¦¤§©§¨¨
:mW KiIW `l d"tE a"draM lrFtE dk`ln xnB ied `l Fzp`zA eipir ziAd lrA la £̀¨©©©©¦¥¨¦§¥¨Ÿ£¥§©§¨¨¥§Ÿ©¨¨

úàeázzFxFkaC w"t sFqA xn`C z"`e .gwFl `le Lrxf(milah d"c mye :`i sc)xn`we FNW ode oxVrn ixkPd on migxFnn milah gwFNd ozp iAxA l`EnW xn` §©©§¤§Ÿ¥©§§¨©§¦§¨©§¥§©¦¨¨©¥©§¨¦§¨¦¦©¨§¦§©§¨§¥¤§¨¨©
xUrn cIn mriwtdl l`xUi ux`A ixkpl oipw oi`C oxVrn ixkPd on m`pTW xg` 'iR l`xUi EdpigxnC `N` ixkp oEBiC `le LpbC ixkp Edpigxn i ¦̀©§¦§¨§¦§¨¤§Ÿ¦¨§¦¤¨§©§¦§¦§¨¥¦©©¤¨§¨¦©¨§¦§©§¨§¥¦§¨§¨§¦§¤¤¦§¨¥§©§¦¨¦©©£¥
xVrl Kixv oipw Wi 'it` ixkpl oipw oi`C xn`w i`O` k"`C opAxCn oxVrn xninl `Mile DicdA `piC iiErYW`l zivn `lC o`n gMn `piz`C FNW mde§¥¤§¨¦¨¦Ÿ©©§Ÿ¨¦§¦§§¥¦¨©£¥§¥¨§¥©§©§¨¦§©¨¨§©©¨¨©§¥¦§¨§¨§¦£¦¥¦§¨¨¦§©¥

dAx unFTd sFqA gkEncM opAxCn(xaqw d"c mye .`l sc zegpn)Kl il xn`e oFtxh iAxl iYl`We oiNEgA lah il axrzp [zg`] mrR [ixEfW] oFrnW 'x xn` `ipzC ¦§©¨¨¦§©§©¥©¨§©§¨¨©¦§§¦©©©©¦§¨¥¦¤¤§¦§¨©§¦§©¦©§§¨©¦¥
on Dil iedC ixkPd on gwFl ded oipw Wi i`C rnWn xEhRd lr aEIgd on Dil dede 'Ek oipw oi` xaqw ixkPd on gw Dil `nile KixtE wEXd on [Ll] gw©§¦©¨¦§¥¨¥©¦©¨§¦¨¨©¥¦§¨©£¨¥¦©¦©©§©§©§¦¥¦§¨£¨¥©¦©¨§¦©£¥¥¦
zFgpnaE z"`e DiA `pixw Lrxf z`EaY mzd iM gExin mcFw gwFl la` gExin xg` gwFlA ixii` `kdC z"x xnF`e opAxC EdiiexY `dC xEhRd lr xEhRd©§©©§§¨©§©§§©¨¨§¥§¨¨©§¥§¥©©©¦©£¨¥©¥¦©¦¨¨§©©§¤¨¦¨¥§¦§¨
rnWn p"de aEIg ded Dil ipw xkFn xcd ENi`C oeiM xEhRd lr aEIgd on inC n"nC l"ie opAxCn `N` aEIg ied `lC gxFnOd gwe Kl Dil xn`w `l i`O ©̀©Ÿ¨¨©¥¥§©©§¨§Ÿ£¥¦¤¨¦§©¨¨§§¨¥¦©¦©©§¥¨§¦¨©¥¨¥¥£¨¦§©§©
mixVrn ux`d iOr aFx oi` xaqw wEXd on gw Dil `nile KixtE ixkPd on gwe Kl Dil xn`W c"n `Mi`C xEhRd lr aEIg dnFCd xaCn Wixtdl oi`C mzd̈¨§¥§©§¦¦¨¨©¤¦©©§§¦¨¤¨©¥¥§©¦©¨§¦¨¦§¥¨¥©¦©¨¨©¥©¥¨¨¤§©§¦
xEhRd lr aEIgl incC mEXn `N` `id i`nC ux`d mr z`EazC biltC o`n `Mil `dC `Ed i`CeC l"qC xninl `Mil `de xEhRd lr aEIgd on Dil dede©£¨¥¦©¦©©§§¨¥¨§¥©¦§©©§¨¥¨©§¨¦¦§©©¨¨¤§©¦¤¨¦§¨¥§¦©©§
glFXd t"qA ixkp oEBiC `le LpbC WixC n"n oipw oi` c"nlC gxFnOd (on) ixkPd on gw Dil `nil n"n ixkpl oipw oi` xaqw mzd iPWn ikC oEIr Kixve xn`ẅ¨©§¨¦¦§¦§©¥¨¨¨¨©¥¦§¨§¨§¦¥¨¥©¦©¨§¦¦©§¨¦§¥¦§¨¨¦§¨¤§Ÿ¦¨§¦§©¥©

(xn d"c mye .fn sc oihib)mcFw Epiid xUrnl FYk`ln dxnbp `NW xacA lkF` lrFR `dC `ziixF`Cn xEhR gExin mcFw gwFlC rnWn `kdC z"xRl xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥§¨¨©§©§¥©¤¦©¨¦§©§¨§¨¥¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©£¥©§¥
xaM drW DzF`e lkF`W cr ligzn Fpi` gTOdW l"ie aiIgn in `ziixF`Cn gwFle KixR `d`e oTEzn Fpi` f`e FYk`ln dUFrW drXn FgTn ligznE gExin¦©©§¦¤§¦¨¨¤¤§©§§¨¥§¨©£¨¨¦§¥©¦§©§¨¦¦©¥§¤©¤¨¥©§¦©¤¥§¨¨¨§¨
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ïéc Bðéà Búîéñç ìò äeeöî äzàL øBL BúBéçäì äeeöî äzà Búîéñç ìò äeeöî äzà©¨§¤©£¦¨©¨§¤§©£¤©¨§¤©£¦¨¥¦
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בבא מציעא. פרק שביעי - השוכר את הפועלים דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc `rivn `aa(iriax meil)

,'ebe Lrxf z`EaY lM z` xXrY xXr' (bk-ak ci mixac) dxeza xn`p©¥Ÿ§©¥Ÿ¥¨§©©§¤

miweqtd zekinqn yexcl yie ,'Liwl` 'd iptl Ylk`e'øMòz øMò' §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©¥Ÿ§©¥Ÿ
'zìëàå'z` envra lke`y ,'zlk`e' xy`k wx `ed xyrl milrad aeigy §¨©§¨
,d`eazdàìå`edykøëBîwxy yexcl yi oke .xg`l d`eazd z` §Ÿ¥

'Eòøæ úàeáz',xyrna zaiig jzeyxa dlcby d`eaz -,ç÷Bì àìå §©©§¤§Ÿ¥©
xkend z` eaiig minkgy s`e .dxyrln xeht exiagn d`eaz dpewdy
`ziixadn gken mipt lk lre .ok eyr `l epid zia iyp` ,xyrl gwelde

yi jk gwel hrnzdy enke ,milrad lr `l` xyrn aeig oi` dxezd ony
.lret xehtl 'jytpk' ly cgein herina jxev yi recne ,lret hrnl

:`xnbd zvxznàlàwx `ed xyrnn xeht lrety df oic,ïðaøcîs`y ¤¨¦§©¨¨
,lretd z` eaiig `l gweld z` eaiigyàø÷e`aedy 'jytpk' weqtde - §¨

,`ziixaaàîìòa àzëîñàoeyl lr mpic z` minkg ekinqd xnelk ,`ed ©§©§¨§¨§¨
.weqtd

:`xnbd zl`eyàlàweqtd ,dxenb dyxc ef oi`y ok m` -éàîì 'ELôðk' ¤¨§©§§§©
àúà:`xnbd daiyn .epicnll `a `ed dn -àéðúãëì,`ziixaa ¨¨§¦§©§¨

,'ELôðk'ELôð äî,ziad lra ytp -zîñç íàdz` lek`ln jnvr z` §©§§©©§§¦¨©§¨
,øeèt,lek`l aiig jpi` ixdyóàiablzîñç íà ,ìòBtzwqt - ¨©¥¦¨©§¨

dz` ,egxk lra eznqgy e` ,lk`i `ly lretd mr dligznøeèẗ
.dwel enqegdy ,xey oicn epic z` micnel oi`e ,zewlnn

dqipka `ed xyrn aeigy ,opgei iaxe i`pi iax zrc lr dywn `xhef xn
:xvgl e` zial,àøèeæ øî áéúî,(d"n `"t zexyrn) dpyna epipyeäæéà ¨¦©§¨¥¤

'ïðøBb''oxeb' dpnn eyry d`eaz oick zexitd oic dyrp iznn -ìaiigzd §¨§
aéqà éaø øîàå ,eñ÷tiLî íéòeìãáe íéàeMé÷a ,úBøNòîonfd xe`iaa ©©§§¦¦¦§¦¦¤¦¨§§¨©©¦©¦

edfy ,'eqwtiy'ïälL ñwét ìèpiMîiexwd my`xay gxtd letiy - ¦¤¦¨¥¦¨¤¨¤
e .'qwit'åàì éàîdpeekd oi` m`d -,äãMa eléôà eñ÷tiLîzrck `lye ©©¦¤¦¨§£¦©¨Ÿ¤

.xvgl e` zial dqipk mikixvnd opgei iaxe i`pi iax
:`xnbd zvxzn,àìdpynd zpeek,úéaa eñ÷tiLîs`y dfa dycige Ÿ¦¤¦¨§©©¦

.eqwtiy cr miaiigzn mpi` zial eqpkpy ixg`

:`xnbd dywn,éëä éàoeyl dpynd dhwp recn,'eñ÷tiLî'rnyny ¦¨¦¦¤¦¨§
oeyl ixd ,xyrn aeig mdilr legi eqwtiy mewn lkay'eñ÷tiL ãò'©¤¦¨§

déì éòaéîelit`y `id ef oeyl zernyny ,xnel dkixv dpynd dzid - ¦¨¥¥
.eqwtiy cr miaiig mpi` ,maeig mewn edfy ,xvgl e` zial eqpkpy ixg`

:`xnbd zvxznàðz éàoeylàðéîà äåä ,'eñ÷tiL ãò'xyrn aeig oi`y ¦¨¨©¤¦¨§£¨£¦¨
eäééñewéôì øîâc ãò,zexitd lk eqwtiy cr -ïì òîLî à÷oeyla ©§¨©§¦©§¨©§©¨

,'eñ÷tiLî'ceäééñewét éìeçúà ékîzvwna qewitd ligzdy iznn - ¦¤¦¨§¦¦©§¥¦©§
.xyrna mlek eaiigzd ,zexitd

:i`pi iaxe opgei iax lr ztqep `iyew dywn ongp axc dixa `xhef xn
,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî áéúî,`ziixaa epipy'BðøBb'dyrpy onfd - ¨¦©§¨§¥§©©§¨§
oxebl dqpkpy d`eaz oick ixtd oicìoipr,øNòî,ìáè íeMî åéìò áéiçì §©£¥§©¥¨¨¦¤¤

.ïúñðëä úëàìî ,ïzëàìî øîb eäæéàå .ïzëàìî øîbzMî,dyweéàî ¦¤¦¨¥§©§¨§¥¤§©§©§¨§¤¤©§¨¨¨©
,åàìzk`lnïúñðëäxyrna zaiigneléôàdzyrp m`,äãNa ©©§¨¨¨£¦©¨¤

dcya zexitd z` sq`e qpiky dryny ,'qepik' oeyln epiid 'ozqpkd'e
,xyrn aeig yi dcya s`y gkene ,xyrna eaiigzd ,'ixk' mdn zeyrl

.opgei iaxe i`pi iax ixack `lye

:`xnbd zvxzn,àìy ,dqipk oeyl ef 'ozqpkd'àeä äæ ,úéaì ïúñðëä Ÿ©§¨¨¨©©¦¤
.ïzëàìî øîb§©§©§¨

:sqep ote`a `xnbd zvxznéàpé éaø øîà÷ ék ,àîéà úéòaéàåaeigy §¦¨¦¥¨¦¨¨©©¦©©
epiid ,zial dqipka wx `ed xyrneäðéð ïøBb éða åàìc ,íéáðòå íéúéæa§¥¦©£¨¦§©§¥¤¦§

xyrna maiigl mda rawiy xg` xac oi`e ,oxebl mqpekl jxc oi`y -
,zial mzqipk `l`ìáàaïéøBòNe ïéhçiax dcen oxebl mqpekl jxcy £¨¦¦§¦

ixdy ,xyrna maiign oxebl mzqpkdy i`pidéa áéúk àéãäa 'ïøBb'- ¤§¤§¨§¦¥
mkl aWgpe' (fk gi xacna) xn`py ,'oxeb' oeyl yexita mda dazkp§¤§©¨¤

.'oxBd on obCM mkznExY§©§¤©¨¨¦©Ÿ¤

`xnbd zxxan dzr ,xaegna lke` lrety oipn `xnbd dx`ia (:ft) lirl
:`xnbd zl`ey .(.ft) dpyna x`eank ,yelza lke` `edy oipnïçkLà- ©§§¨

y miweqta ep`vníãàwqer `edyk lke`øaeçîa,rwxwlåep`vn ok ¨¨¦§¨§
yøBLlke`,Leìúadyice ,'FWicA xFW mqgz `l' (c dk mixac) xn`py §¨Ÿ©§Ÿ§¦

y j` ,yelza ziyrpy dtilwdn d`eazd zcxtd `idíãàlke`,Leìúa ¨¨§¨
.ïìðî§¨¨

a cnlp df oic :`xnbd daiynìëBà BðéàL øBM äîe ,øBMî øîBçå ì÷©¨¤¦©¤¥¥
øaeçîa,xaegna lke` `edy dxeza yxtzd `ly -íãà ,Leìúa ìëBà ¦§¨¥§¨¨¨

dxeza yxtzdyL`ed.Leìúa ìëBàL ïéc Bðéà ,øaeçîa ìëBàdgec ¤¥¦§¨¥¦¤¥§¨
:`xnbdl äî,øBL,xg` xaca dxezd ea dxingdyìò äeeöî äzà ïkL ©§¤¥©¨§¤©

,Búîéñçdxizde epica dxezd dxingd okly okzie ,e`la xaer enqegde £¦¨
ike ,yelza lek`l eløîàzmb df oicìò äeeöî äzà éàL ,íãàa Ÿ©§¨¨¤¦©¨§¤©

.Búîéñç£¦¨
:`xnbd dywn .lek`ln lret meqgl xeqi` oi` ok` recn zxxan `xnbd

,øBMî øîBçå ìwî ,Búîéñç ìò äeeöî íãà àäéå,jk yexcpeøBM äîe ¦¥¨¨§¤©£¦¨¦©¨¤¦©
äzàL íãà ,Búîéñç ìò äeeöî äzà ,BúBéçäì äeeöî äzà éàL¤¦©¨§¤§©£©¨§¤©£¦¨¨¨¤©¨

,BúBéçäì äeeöî,'KOr Lig` ige' (el dk `xwie) xn`pyïéc Bðéàm`d - §¤§©£§¥¨¦¦¨¥¦
xnege lw df oi`,Búîéñç ìò äeeöî äzàLz` cenll mb lkep `linne ¤©¨§¤©£¦¨

zvxzn .yelza lke`d xeyn xnege lwa yelza lke`y mc`d oic
:`xnbdàø÷ øîàmiapr Ylk`e Lrx mxkA `az iM' (dk bk mixac) ¨©§¨¦¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨£¨¦

yexcl yie ,'LraU LWtpMBLôp äî ,ìòBt ìL BLôðk ,ELôðkly §©§§¨§¤§©§§§©§¤¥©©§
milradBzîñç íà,lek`ln envr z` milrad mqgy -,øeètixdy ¦£©§¨

,lek`l `ly i`yxBzîñç íà ,ìòBt óàdz`,øeètxeyk epic oi`e ©¥¦£©§¨
.e`la xaer enqegdy

:xxal `xnbd dkiynnàlàå,xeyn xnege lwd z` epigcy ixg` -íãà §¤¨¨¨
.ïìðî ,Leìúa:`xnbd daiynàø÷ øîàlret zlik` oipra (ek bk my) §¨§¨¨¨©§¨

,xaegna,íéîòt ézL 'äî÷' 'äî÷'eïéðò Bðéà íàizya jxev oi` m`e - ¨¨¨¨§¥§¨¦¦¥¦§¨
el` minrt,øaeçîa íãàì,cg` weqta icy oeikïéðò eäðzepnn yexcl §¨¨¦§¨§¥¦§¨

dlik` xzid.Leìúa íãàì§¨¨§¨
:df oicl sqep xewn `xnbd d`ian,øîà énà éaøxzidàì Leìúa íãà ©¦©¦¨©¨¨§¨Ÿ

éøö,àø÷ Cc ,weqtd zernynn z`f micnel `l`íøëa àáú ék' áéúë ¨¦§¨§¦¦¨Ÿ§¤¤
,'Eòøeïðé÷ñò àì éîote`a mbózëì BøëMLmiaprd z` z`yl - ¥¤¦Ÿ©§¦¨¤§Ÿ¨§©¥

,yelza dlert efy ,etizk lr mxkdnådfa s`.'ìeëéì' àðîçø øîà §¨©©£¨¨¥
oipn zxxan `xnbd ,dxeza yxetn yelza lke`d xey oicy lirl x`azd

:`xnbd zl`ey .xaegna lke` xeyyïìðî ,øaeçîa øBLi`yx `edy ¦§¨§¨¨
ic :`xnbd daiyn .lek`la cnlp df oBðéàL íãà äîe ,íãàî øîBçå ì÷©¨¤¥¨¨©¨¨¤¥

Leìúa ìëBàixdy ,yelza lke` mc`y yexita dxezd dazk `ly - ¥§¨
dxn` ok it lr s` ,rwxwl mixaegn md elv` exkfedy 'dnw'e 'mxk'

`edy dxezd,øBL ,øaeçîa ìëBàdxeza yxtzdy,Leìúa ìëBàL ¥¦§¨¤¥§¨
.øaeçîa ìëBàL ïéc Bðéà¥¦¤¥¦§¨

:`xnbd dgecíãàl äî,dxezd ea dxingdy,BúBéçäì äeeöî äzà ïkL ©§¨¨¤¥©¨§¤§©£
ike ,xaegna lek`l dxezd dxizd ea wxy okzieøîàzmb df oic,øBLa Ÿ©§

.BúBéçäì äeeöî äzà éàL¤¦©¨§¤§©£
:`xnbd zl`ey .xey zeigdl ieeiv oi` ok` recn zxxan `xnbdàäéå¦¥

ìò äeeöî äzà éàL íãà äîe ,øîBçå ìwî ,BúBéçäì äeeöî øBL§¤§©£¦©¨¤©¨¨¤¦©¨§¤©
Bðéà ,Búîéñç ìò äeeöî äzàL øBL ,BúBéçäì äeeöî äzà ,Búîéñç£¦¨©¨§¤§©£¤©¨§¤©£¦¨¥

,BúBéçäì äeeöî äzàL ïéc,xaegna lek`l i`yx xeyy cenll mb lkepe ¦¤©¨§¤§©£
:`xnbd daiyn .mc`n xnege lwaéçà éçå' àø÷ øîà,'Cnò Ecenll yie ¨©§¨§¥¨¦¦¨

z` wxyéçàE,zeigdl deevn dz`.øBL àìå ¨¦§Ÿ
:`xnbd zl`eyàlàåoic ,mc`n xnege lwd z` epigcy oeik -øBL §¤¨

lke`y.ïìðî ,øaeçîa:`xnbd daiynàø÷ øîàdf weqta'Eòø' 'Eòø' ¦§¨§¨¨¨©§¨¥¤¥¤
,íéîòô ézLe,øaeçîa íãàì ïéðò Bðéà íàick mdn cg`a ic ixdy §¥§¨¦¦¥¦§¨§¨¨¦§¨
,z`f cnllì ïéðò eäðzzlik` xzid.øaeçîa øBL §¥¦§¨§¦§¨

xey xzidl oiae yelza mc` xzidl oia ,xg` mrh d`ian `xnbd
:xaegnaíãà àì ,øîà àðéáølke`døBL àìå ,Leìúalke`d,øaeçîa ¨¦¨¨©Ÿ¨¨§¨§Ÿ¦§¨

,éàø÷ éëéøön xzidd z` yexcl yi `l`øBL íBñçú àì' áéúëc §¦¥§¨¥¦§¦Ÿ©§
,'BLéãa§¦
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc `rivn `aa(iriax meil)

,'ebe Lrxf z`EaY lM z` xXrY xXr' (bk-ak ci mixac) dxeza xn`p©¥Ÿ§©¥Ÿ¥¨§©©§¤

miweqtd zekinqn yexcl yie ,'Liwl` 'd iptl Ylk`e'øMòz øMò' §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©¥Ÿ§©¥Ÿ
'zìëàå'z` envra lke`y ,'zlk`e' xy`k wx `ed xyrl milrad aeigy §¨©§¨
,d`eazdàìå`edykøëBîwxy yexcl yi oke .xg`l d`eazd z` §Ÿ¥

'Eòøæ úàeáz',xyrna zaiig jzeyxa dlcby d`eaz -,ç÷Bì àìå §©©§¤§Ÿ¥©
xkend z` eaiig minkgy s`e .dxyrln xeht exiagn d`eaz dpewdy
`ziixadn gken mipt lk lre .ok eyr `l epid zia iyp` ,xyrl gwelde

yi jk gwel hrnzdy enke ,milrad lr `l` xyrn aeig oi` dxezd ony
.lret xehtl 'jytpk' ly cgein herina jxev yi recne ,lret hrnl

:`xnbd zvxznàlàwx `ed xyrnn xeht lrety df oic,ïðaøcîs`y ¤¨¦§©¨¨
,lretd z` eaiig `l gweld z` eaiigyàø÷e`aedy 'jytpk' weqtde - §¨

,`ziixaaàîìòa àzëîñàoeyl lr mpic z` minkg ekinqd xnelk ,`ed ©§©§¨§¨§¨
.weqtd

:`xnbd zl`eyàlàweqtd ,dxenb dyxc ef oi`y ok m` -éàîì 'ELôðk' ¤¨§©§§§©
àúà:`xnbd daiyn .epicnll `a `ed dn -àéðúãëì,`ziixaa ¨¨§¦§©§¨

,'ELôðk'ELôð äî,ziad lra ytp -zîñç íàdz` lek`ln jnvr z` §©§§©©§§¦¨©§¨
,øeèt,lek`l aiig jpi` ixdyóàiablzîñç íà ,ìòBtzwqt - ¨©¥¦¨©§¨

dz` ,egxk lra eznqgy e` ,lk`i `ly lretd mr dligznøeèẗ
.dwel enqegdy ,xey oicn epic z` micnel oi`e ,zewlnn

dqipka `ed xyrn aeigy ,opgei iaxe i`pi iax zrc lr dywn `xhef xn
:xvgl e` zial,àøèeæ øî áéúî,(d"n `"t zexyrn) dpyna epipyeäæéà ¨¦©§¨¥¤

'ïðøBb''oxeb' dpnn eyry d`eaz oick zexitd oic dyrp iznn -ìaiigzd §¨§
aéqà éaø øîàå ,eñ÷tiLî íéòeìãáe íéàeMé÷a ,úBøNòîonfd xe`iaa ©©§§¦¦¦§¦¦¤¦¨§§¨©©¦©¦

edfy ,'eqwtiy'ïälL ñwét ìèpiMîiexwd my`xay gxtd letiy - ¦¤¦¨¥¦¨¤¨¤
e .'qwit'åàì éàîdpeekd oi` m`d -,äãMa eléôà eñ÷tiLîzrck `lye ©©¦¤¦¨§£¦©¨Ÿ¤

.xvgl e` zial dqipk mikixvnd opgei iaxe i`pi iax
:`xnbd zvxzn,àìdpynd zpeek,úéaa eñ÷tiLîs`y dfa dycige Ÿ¦¤¦¨§©©¦

.eqwtiy cr miaiigzn mpi` zial eqpkpy ixg`

:`xnbd dywn,éëä éàoeyl dpynd dhwp recn,'eñ÷tiLî'rnyny ¦¨¦¦¤¦¨§
oeyl ixd ,xyrn aeig mdilr legi eqwtiy mewn lkay'eñ÷tiL ãò'©¤¦¨§

déì éòaéîelit`y `id ef oeyl zernyny ,xnel dkixv dpynd dzid - ¦¨¥¥
.eqwtiy cr miaiig mpi` ,maeig mewn edfy ,xvgl e` zial eqpkpy ixg`

:`xnbd zvxznàðz éàoeylàðéîà äåä ,'eñ÷tiL ãò'xyrn aeig oi`y ¦¨¨©¤¦¨§£¨£¦¨
eäééñewéôì øîâc ãò,zexitd lk eqwtiy cr -ïì òîLî à÷oeyla ©§¨©§¦©§¨©§©¨

,'eñ÷tiLî'ceäééñewét éìeçúà ékîzvwna qewitd ligzdy iznn - ¦¤¦¨§¦¦©§¥¦©§
.xyrna mlek eaiigzd ,zexitd

:i`pi iaxe opgei iax lr ztqep `iyew dywn ongp axc dixa `xhef xn
,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî áéúî,`ziixaa epipy'BðøBb'dyrpy onfd - ¨¦©§¨§¥§©©§¨§
oxebl dqpkpy d`eaz oick ixtd oicìoipr,øNòî,ìáè íeMî åéìò áéiçì §©£¥§©¥¨¨¦¤¤

.ïúñðëä úëàìî ,ïzëàìî øîb eäæéàå .ïzëàìî øîbzMî,dyweéàî ¦¤¦¨¥§©§¨§¥¤§©§©§¨§¤¤©§¨¨¨©
,åàìzk`lnïúñðëäxyrna zaiigneléôàdzyrp m`,äãNa ©©§¨¨¨£¦©¨¤

dcya zexitd z` sq`e qpiky dryny ,'qepik' oeyln epiid 'ozqpkd'e
,xyrn aeig yi dcya s`y gkene ,xyrna eaiigzd ,'ixk' mdn zeyrl
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xUrn EdA ded i`C oeiM xUrnl oYk`ln xnB `aiWg opAxCn `N ¤̀¨¦§©¨¨£¦¨§©§©§¨§©£¥¥¨§¦£¨§©£¥

:xUrnl FYk`ln xnB xzA opilf` ded `ziixF`CnìòBt'iR .adadIW Edn ¦§©§¨£¨©§¦¨¨©§©§©§§©£¥¥©¤§©§¥¦
i` xzFi lk`i ok i"rW wFYnle adadl ixW m` iraE FwYnn xF`W qxhpETA©§§¥¤§©§¨¥¦¨¥§©§¥§¦§¤¥Ÿ©¥¦
b"r Kixtn KEnqA xn`w i`nC z"xl dWwe `l F` xg` xace miaprM ded£¨©£¨¦§¨¨©¥Ÿ§¨¤§§©¨¨©§¨©§¦
dOl k"` `xiR iwEYn `MilC dWwnC c"q `kid `Mi` `xiR iwEYn i`n rlq¤©©©¥¥¨¦¨¥¨§©§¤§¥¨©¥¥¨¨¨

wiQnC i`nl cFre Kixtn`inC glnA `zitqC adadl ixWC y"k k"` glnA zFRql ixW ikd e`l `d xUrn mEXn ded glnA zFRqi `lC `kd ©§¦§§©§©¦¨¨§Ÿ¦§§¤©£¨¦©£¥¨©¨¥¨¥¦§§¤©§¨¥§©§¥¦§¦¨§¤©©§¨
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úaMî øBL øBL ïðéôìéc äîéñça eäðúéà éléî ìk écëî¦§¥¨¦¥¦§§©£¦¨§©§¦¨¦©¨
áúëc øBL äîéñça Leãú àì àðîçø áBzëì ë"à¦§©§¨¨Ÿ¨©£¦¨§¨©
íñBçì íñçðå íñçðì íñBç éLewàì éì änì àðîçø©§¨¨¨¨¦§©¥¥§¤§¨§¤§¨§¥
äîe øaeçîa ìëBà íñçð óà øaeçîa ìëBà íñBç äî©¥¥¦§¨©¤§¨¥¦§¨©
Léc ø"ú Leìúa ìëBà íñBç óà Leìúa ìëBà íñçp¤§¨¥§¨©¥¥§¨©¦
øîb úòLáe) ò÷ø÷ éìecébL øác ãçeéî Léc äî©©¦§¨¨¨¤¦¥©§©¦§©§©
ìòBt ò÷ø÷ éìecébL ìk óà Ba ìëBà ìòBôe (äëàìî§¨¨¥¥©¨¤¦¥©§©¥
ò÷ø÷ éìecéb ïéàL ïaânäå õaçnäå áìBçä àöé Ba ìëBà¥¨¨©¥§©§©¥§©§©¥¤¥¦¥©§©
à÷ôð Eòø íøëa àáú ékî éì änì Ba ìëBà ìòBt ïéàå§¥¥¥¨¨¦¦¦¨Ÿ§¤¤¥¤©§¨

éøèöéàúBaøì äî÷ áéúëe ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ C ¦§§¦©§¨©§¨£¦¨¦§¦¨¨§©
eäðéð ò÷ø÷ éìecb åàìc éãéî énð úBaøì äî÷ éìòa ìk̈©£¥Ÿ¨§©©¦¦¥§©¦¥©§©¦§

c äî Léc Cãéà àéðz ì"î÷øîb úòLaL øác ãçeéî Lé ©§¨¦¨©¦©©¦§¨¨¨¤¦§©§©
äëàìî øîb úòLa àeäL ìk óà Ba ìëBà ìòBt äëàìî§¨¨¥¥©¨¤¦§©§©§¨¨
ïéàå ìéàBä íéìöááe íéîeLa Lkðnä àöé Ba ìëBà ìòBt¥¥¨¨©§©¥§¦¦§¨¦¦§¥
éìk ìàåî éì änì íäa ìëBà ìòBt ïéà äëàìî øîbE §©§¨¨¥¥¥¨¤¨¨¦¦§¤¤§§

élLî à÷c â"òà àëéøö àì à÷ôð ïzú àìéðéaî éðéè÷ ó Ÿ¦¥©§¨Ÿ§¦¨§¨§©¥§¦¥¦¥¥
äøîâð àlL øác ãçeéî Léc äî Léc Cãéà àéðz éîélà©¦¥©§¨¦¨©¦©©¦§¨¨¨¤Ÿ¦§§¨
äøîâð àlL ìk óà Ba ìëBà ìòBt øNòîì Bzëàìî§©§§©£¥¥¥©¨¤Ÿ¦§§¨
íéøîúa ìãBaä àöé Ba ìëBà ìòBt øNòîì Bzëàìî§©§§©£¥¥¥¨¨©¥¦§¨¦
ìòBt ïéà øNòîì Bzëàìî äøîâðå ìéàBä úBøâBøâáe¦§§¦§¦§§¨§©§§©£¥¥¥
ìëBà ìòBt úBøâBøâáe íéøîúa ìãBaä àéðúäå Ba ìëBà¥§¨©§¨©¥¦§¨¦¦§§¥¥
Cãéà àéðz éðìçBúa àéää àéðz ék àtt áø øîà Ba¨©©¨¨¦©§¨©¦§§¨¥©§¨¦¨
älçì Bzëàìî äøîâð àlL øác ãçeéî Léc äî Léc©¦©©¦§¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©¨
älçì Bzëàìî äøîâð àlL øác ìk óà Ba ìëBà ìòBôe¥¥©¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©¨

lä àöé Ba ìëBà ìòBtäøîâpL äôBàäå óh÷näå L ¥¥¨¨©¨§©§©¥§¨¤¤¦§§¨
äøîâð àìäå Ba ìëBà ìòBt ïéàc älçì Bzëàìî§©§§©¨§¥¥¥©£Ÿ¦§§¨
àkéìc ïðé÷ñò õøàì äöeça àéL÷ àì øNòîì Bzëàìî§©§§©£¥Ÿ©§¨§¨§¤¤©§¦¨§¥¨
àìå õøàa íìBòì àlà àkéì énð älç éëä éà øNòî©£¥¦¨¥©¨©¦¥¨¤¨§¨¨¨¤§Ÿ
òáL øî øîàc e÷léçL òáLáe eLaékL òáLa àéL÷©§¨§¤©¤¦§§¤©¤¦§§¨©©¤©
eáéiçúð àìå älça eáéiçúð e÷léçL òáLå eLaékL¤¦§§¤©¤¦§¦§©§§©¨§Ÿ¦§©§
àlà íéøb à÷ äëàìî øîb íéøb à÷ øNòî éãéî øNòîa§©£¥¦¥©£¥¨¨¦§©§¨¨¨¨¦¤¨
àlL øác ãçeéî Léc äî Léc éðúe CBøk àðéáø øîà̈©¨¦¨§§¥©¦©©¦§¨¨¨¤Ÿ
ìk óà Ba ìëBà ìòBôe älçìe øNòîì Bzëàìî øîâð¦§©§©§§©£¥§©¨¥¥©¨
Ba ìëBà ìòBt älçìe øNòîì Bzëàìî øîâð àlL¤Ÿ¦§©§©§§©£¥§©¨¥¥
éåä éî ìëàéå øeàa áäáäiL eäî ìòBt eäì àéòaéà¦¨§¨§¥©¤§©§¥¨§Ÿ©¦£¥
á"äòá éàMø òîL àz àì Bà øçà øáãå íéáðòk©£¨¦§¨¨©¥Ÿ¨§©©¨¦
ïéàMø äaøä íéáðò eìëàé àlL éãk ïéé íéìòBt úB÷Läì§©§£¦©¦§¥¤ŸŸ§£¨¦©§¥©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc `rivn `aa(iying meil)

eéãkî,xeya wqer weqtdy s` ixde -äîéñça eäðúéà éléî ìklk - ¦§¦¨¦¥¦§§©£¦¨
,df xeqi`a milelk miigd ilraïðéôìécdey dxifba micnel ep`y -'øBL' §©§¦¨

úaMî 'øBL'` 'xey' xkfeny mewn lkay ,(:cp w"a)miig ilra x`y s ¦©¨
e ,llkaàðîçø áBzëì ïk íàwx,'äîéñça Leãz àì'xeqi`dy rcpe ¦¥¦§©£¨¨Ÿ¨©£¦¨

e ,miigd ilra lka `edél änì ,àðîçø áúëc 'øBL'`a `ed dn - §¨©©£¨¨¨¨¦
ick dxezd z`f dazk i`ce `l` .epicnlléLewàìz` zencle yiwdl - §©¥

díñBç,mc`d -íñçðì,xeyl -åd z`,íñBçì íñçð,ywidd `ed jke ¥§¤§¨§¤§¨§¥
íñBç äî,mc` -óà ,øaeçîa ìëBàd xeydäîe .øaeçîa ìëBà íñçð ©¥¥¦§¨©¤§©¥¦§¨©

íñçp,xey -,Leìúa ìëBà,yexita dxezd dazky enkóàmc`d ¤§©¥§¨©
d.Leìúa ìëBà íñBç¥¥§¨

xzid iabl mipey mipic zeyxecd zeziixa dnk dzr d`ian `xnbd
:xey iabl xn`py 'yic' oeyln lreta dlik`,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨

dxezd dazky jkn yexcl yie ,'FWicA xFW mqgz `l' (c dk mixac)Ÿ©§Ÿ§¦

zk`ln,Léc,mdizetilwn d`eazd ipirxb zcxtd `idyãçeéî Léc äî ©¦©©¦§¨
`edy jka,Ba ìëBà ìòBôe ,(äëàìî øîb úòLáe) ò÷ø÷ éìecébL øác̈¨¤¦¥©§©¦§©§©§¨¨¥¥

ìk óàxacLa dyrpàöé ,Ba ìëBà ìòBt ,ò÷ø÷ éìecébdf xzid llkn ©¨¤¦¥©§©¥¥¨¨
áìBçä,dndaõaçîäå,daiwa algd z` cinrn -ïaâîäådyer - ©¥§©§©¥§©§©¥

,dpiab algdnïéàLdfå ,ò÷ø÷ éìecébokl.Ba ìëBà ìòBt ïéà ¤¥¦¥©§©§¥¥¥
:`xnbd zl`eyél änìixde ,'yic'n df oic yexcl'Eòø íøëa àáú ék'î ¨¨¦¦¦¨Ÿ§¤¤¥¤

à÷ôðilecib `edy ,mxka caera wx dlik` weqtd xizdy ,ok cenll yi - ©§¨
:`xnbd daiyn .zek`ln x`ya `le ,rwxwéøèöéàCoeik ,'yic'n cenild ¦§§¦

càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epizrca milrn epiid -,'äî÷' áéúëe ìéàBä ©§¨©§¨£¦¨¦§¦¨¨
ef oeyln (:ft lirl) eyxceäî÷ éìòa ìk úBaøìmicnerd mixacd lk - §©¨©£¥¨¨

weqtd `a `ny ,dnecke zepli`k ,dnewaéãéî énð úBaøì[mixac mb-] §©©¦¦¦
ïì òîLî à÷ ,eäðéð ò÷ø÷ éìecb åàìcdlik`d xzidy 'yic'n cenila §©¦¥©§©¦§¨©§©¨

.rwxw ilecba wx `ed
:xg` oic 'yic'n zyxecd `ziixa d`ian `xnbd,Cãéà àéðzxn`p ©§¨¦¨

dxezaãçeéî Léc äî ,Léc`edy jka,äëàìî øîb úòLaL øác ©¦©©¦§¨¨¨¤¦§©§©§¨¨
e ,dk`lnd z` xneb df dyrny xnelkàeäL ìk óà ,Ba ìëBà ìòBô¥¥©¨¤

,íéìöááe íéîeLa Lkðîä àöé ,Ba ìëBà ìòBt ,äëàìî øîb úòLa¦§©§©§¨¨¥¥¨¨©§©¥§¦¦§¨¦
mitid jezn mirxd z` xwer `ed ef dk`lnay `xnbd dzr dpiade

y ,mkilyneïéàå ìéàBädf,äëàìî øîbmiaehd mineyde milvad ixdy ¦§¥§©§¨¨
,rwxwl mixaegn oiicr.íäa ìëBà ìòBt ïéà¥¥¥¨¤

:`xnbd zl`eyél änìixde ,'yic'n ok yexcléìk ìàå'î'ïzú àì E ¨¨¦¦§¤¤§§Ÿ¦¥
,à÷ôð,ziad lra ly eilk jezl mipzepy drya wxy (:ft) lirl x`eanke ©§¨

daiyn .lek`l lretl dxezd dxizd ,xaegna dk`lnd xnb edfy
:`xnbdàëéøö àìc `l` ,ef dyxc dkxved `l -éìMî à÷c áb ìò óàó Ÿ§¦¨©©©§¨§©¥

éîélà éðéaî éðéè÷miieyr mpi`y miphw milva `iven lretdyk s` - §¦¥¦¥¥©¦¥
,lecbl mewn mdl gipdl ick ,lecbl miieyry milvad oian ,cer lecbl
did eli`e ,lke` epi` ,mlhep ziad lra `l` miphwd z` jilyn epi`e
o`k yiy meyn lek`l lretl xzen did 'ozz `l jilk l`e' wx xn`p

ote` s` mihrnn ep` 'yic' ly weqtdn eli`e ,ziad lra ly eilkl dpizp
milecbd milvad zlrezl `id miphwd z`ved zk`ln xwiry oeik ,df

.lek`l i`yx epi`e ,dk`ln xnb df oi` mdiably ,oiicr mixaegnd

:'yic'n ztqep dyxc d`ian `xnbd,Cãéà àéðzdxeza xn`p,Lécyie ©§¨¦¨©¦
,yexclãçeéî Léc äî`edyì Bzëàìî äøîâð àlL øácaiigzd ©©¦§¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§

a,øNòîeìòBt ,øNòîì Bzëàìî äøîâð àlL ìk óà ,Ba ìëBà ìòBô ©£¥¥¥©¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©£¥¥
àöé .Ba ìëBàlret ,df xzid llknìãBaäcixtn -úBøâBøâáe íéøîúa ¥¨¨©¥¦§¨¦¦§§

,dfa df miwaecnd.Ba ìëBà ìòBt ïéà ,øNòîì Bzëàìî äøîâðå ìéàBä¦§¦§§¨§©§§©£¥¥¥¥
:`xnbd dywnàéðúäå,zxg` `ziixaa,úBøâBøâáe íéøîúa ìãBaä §¨©§¨©¥¦§¨¦¦§§
.Ba ìëBà ìòBt:`xnbd zvxznàéðz ék ,àtt áø øîà`ziixaa,àéää ¥¥¨©©¨¨¦©§¨©¦

epiid ,mda lek`l i`yxyéðìçBúamiie`x mpi`y mirexb mixnz - §§¨¥
ick mixnz zetk ly ilkl oze` miqipkne ,ethwpy xg` s` dlik`l
oeik ,mdn lek`l i`yx mzcxtda wqer lretd m`e ,mleyia z` xenbl

.xyrna eaiigzd `le mleyia xnbp `l oiicry

:'yic'n ztqep dyxc d`ian `xnbd,Cãéà àéðzdxeza xn`p,Lécyie ©§¨¦¨©¦
,yexclãçeéî Léc äî`edyì Bzëàìî äøîâð àlL øáca aiigzd,älç ©©¦§¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©¨

ìëBà ìòBt ,älçì Bzëàìî äøîâð àlL øác ìk óà ,Ba ìëBà ìòBôe¥¥©¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§§©¨¥¥
lä àöé .BaL,wvad z`óh÷îäå,dqird z` dwyna ghe jxer - ¨¨©¨§©§©¥
L ,äôBàäåxak.Ba ìëBà ìòBt ïéàc ,älçì Bzëàìî äøîâp §¨¤¤¦§§¨§©§§©¨§¥¥¥

,lke` epi` dit`e dyila wxy `ziixad dxn` recn :`xnbd dywnàìäå©£Ÿ
ezk`ln dxnbp `ly s` ixdy ,lek`l el oi` eietipe gnwd zpigha s`

xak mewn lkn ,dlgl,øNòîì Bzëàìî äøîâð`ziixaa x`azde ¦§§¨§©§§©£¥
:`xnbd zvxzn .ea milke` oi`y zncewd,àéL÷ àìef `ziixaaäöeça Ÿ©§¨§¨

àkéìc ,ïðé÷ñò õøàìaeig,øNòîdk`ln xnba wx lek`l xq`p okle ¨¨¤©§¦¨§¥¨©£¥
:`xnbd dgec .dlgl,éëä éàaeigàkéì énð älçcvike ,ux`l uega ¦¨¦©¨©¦¥¨

.lke` epi` dlga aiigzdl ezk`ln dxnbpy ixg`y `ziixad dxn`

:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbdíìBòì ,àlàxaecnàìå ,õøàa ¤¨§¨¨¨¤§Ÿ
àéL÷xaecny oeik ,lek`l leki gnwd ietipe zpigha wqerd lretd recn ©§¨

,ux`l l`xyi eqpkpy onfaòáLamipyeLaékLux`d z`òáLáemipy §¤©¤¦§§¤©
e÷léçL,dze`,øî øîàcaeáéiçúð ,e÷léçL òáLå eLaékL òáL ¤¦§§¨©©¤©¤¦§§¤©¤¦§¦§©§
l`xyi.øNòîa eáéiçúð àìå ,älça§©¨§Ÿ¦§©§§©£¥

:`xnbd dywnéãéîd aeig ike -øNòîenvríéøb à÷mxebd `ed - ¦¦©£¥¨¨¦
ixde ,lretd zlik` xeqi`läëàìî øîblretd dyeryíéøb à÷jkl §©§¨¨¨¨¦

itl `ed dk`ln xnba wqer lretdy jkl oniqdy `l` ,dlik`a xq`iy
,dk`lnd xnb onfa milg el` miaeig s`y ,dlgde xyrnd aeig onf

miaeig itl rawp lretd zlik` onf ,mibdep el` miaeig oi`yk s` `linne
i`yx dlga dqird aiigzzy mcew recn ,`iyewd zxfeg ok m`e ,el`

.xyrn aeig iabl mihigd zk`ln dxnbp xak ixde ,lek`l lretd

:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd,àðéáø øîà àlàdk`lna ¤¨¨©¨¦¨
legiy cr lek`l lretd i`yx ,dlg aeig mbe xyrn aeig mb da yiy
i`yx lretdy epipy zncewd `ziixaay s`e ,dlg `edy ,xge`nd aeigd

ipta zipyp dpi` ef `ziixa ,xyrna zexitd eaiigziy cr wx lek`l
`l` ,dnvréðúe CBøkozepyle dpexg`d `ziixad mr dze` jexkl yi - §§¦

dxeza xn`p ,yexcl yi jke ,cgiãçeéî Léc äî ,'Léc'`edy jkaøác ©¦©©¦§¨¨¨
øîâð àlL ìk óà ,Ba ìëBà ìòBôe ,älçìe øNòîì Bzëàìî øîâð àlL¤Ÿ¦§©§©§§©£¥§©¨¥¥©¨¤Ÿ¦§©

,Ba ìëBà ìòBt älçìe øNòîì Bzëàìîmiaiig mpi`y zexita ,xnelk §©§§©£¥§©¨¥¥
aeig mb da jiiyy dqirae ,xyrna eaiigziy cr wx lretd lke` dlga

n aeig lgy xg` s` lretd lke` dlg.dlg aeig legiy cr ,xyr

mlaehl oebk ,'xg` xace miapr' lek`l lretl xeq`y (:ft) `ziixaa epipy
:`xnbd zwtzqn .daxd mdn lek`le mwznl ick glna,eäì àéòaéà¦©§¨§

ìòBt,dpnn lek`l i`yxe d`eaz xvewdøeàa áäáäiL eäîsexyi - ¥©¤§©§¥¨
,dwznl ,d`eazd z` y`a hrnéåä éî .ìëàéådf dyrn aygp m`d - §Ÿ©¦¨¥

kzlik`øçà øáãå íéáðò,daxd lk`i `ly ick ,dxezd dxq`y,àì Bà ©£¨¦§¨¨©¥Ÿ
xzene ,dnvr d`eazd z` adadn `l` xg` xac siqen epi`y oeik

.jk dlke`l
:di`x `xnbd d`ian,òîL àz,(b"d g"t) `ztqeza epipyìòa éàMø ¨§©©©©©

úB÷Läì úéaäd z`.äaøä íéáðò eìëàé àlL éãk ,ïéé íéìòBteïéàLø ©©¦§©§£¦©¦§¥¤ŸŸ§£¨¦©§¥©¨¦
dìaèì ïéìòBtz`øéöa íúét,ahex -,äaøä íéáðò eìëàiL éãkgkene £¦§©¥¦¨§¦§¥¤Ÿ§£¨¦©§¥

oicd `ede ,daxd lek`l mdl mxebd dyrn zeyrl milretd mi`yxy
.y`a d`eazd z` adadl mi`yxy
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פה oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äîéñça eäðúéà éléî ìk écëîx`W lke `weC e`l xFW KgxM lr xnFlM ¦§¥¨¦¥¦§§©£¦¨§©©¨§¨©©§¨§¨§¨
dxRd z` gbPW xFW 'tA zAXn xFW xFW opitliC dniqg zxFzA Edpzi` zFndA§¥¦§§§©£¦¨§©§¦¨¦©¨§¤¨©¤©¨¨

(:cp sc w"a)DiazkC il dOl `weC e`l xFWC oeike LYndA lke aizM zAW iAbC§©¥©¨§¦§¨§¤§¤§¥¨§©©§¨¨¨¦§©§¥
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eidy milret,íéúéæa ïé÷ñBîe ,íéáðòa íéøöBáe ,íéøîúa íéøãBâlky §¦¦§¨¦§¦©£¨¦§¦§¥¦

,mivrdn zexitd hewil zek`ln od el`íéøeèôe íéìëBà elà éøä£¥¥§¦§¦
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,xyrna miaiigd zexit mipewk mpic didi `linne ,mzk`ln zxenz mdl
oeikíäì äúkéæ äøBzäLla` .ziad lra `le ,ef dlik`ízéôacgi - ¤©¨¦§¨¨¤§¦¨
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`l` ,mnvr zexitd zxykdk,éîc 'øçà øáãå íéáðò'k éàcåi`ceae ©©©£¨¦§¨¨©¥¨¥
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aiigzdl oxeb my mdilr lge zeaiyg yi mizyay oeik ,xyrn `ll
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:zl`eye ,dziiyew z` zniiqn `xnbdàéiäàdf oic xn`p dn lr - ©©¨
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cìeëéì éòác éëéä ìë`ed ixdy ,lek`l i`yx `ed dvxiy ote` lka - ¨¥¦§¨¥¥
.ziad lra zrcn lke`àLéøà åàì àlàs`y ,`yixay ipyd oicd lr - ¤¨©©¥¨

glna zexitd z` leahl i`yx ,dxezd oicn lke` `l` ,enr uvw `lyk
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:`xnbd zvxzn,éiaà øîài`yxy dpexg`d `ziixaa xen`d mlerl ¨©©©¥
epi` `ziixaa oecipde ,ziad lra mr uvwy ,`tiqd lr xn`p glna zetql
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e ,xyrn iaeig iabl `l` ,ziad lra mr ezvivwàéL÷ àìdxizq oi` - Ÿ©§¨
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m`yõö÷okle ,gwelk epic ,zexit lk`iy ziad lra mrïéáe úôñ ïéa ¨©¥¨©¥
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zaiigd ,dreawk dlik`d z` daiygn zexit ipy ly glna dlahdde
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àø÷ øîàc(ai c dkin),'äðøb øéîòk íöa÷ ék'`ll 'oxeb' oi`y x`eane §¨©§¨¦¦§¨¤¨¦Ÿ§¨

'ueaiw':zegt `le zexit ipya zegtl epiide ,mixac dnk seqi` epiidc ,
xaca wqer `edyk mb xn`p xey meqgl xeqi`d m`d zxxan `xnbd

.xyrn e` dnexz ly d`eaza oke ,ezk`ln dxnbpy

äàeáúa úBñkøîä úBøt ,ïðaø eðzick zeyaein mixery lr zekxec - ¨©¨¨¨©§©§¦§¨
,xyrna d`eazd zaiigzn ef dk`lnae ,oztilw z` xiqdl
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc `rivn `aa(iying meil)
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`oifgeצי mipy` cenr `v sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øéîäì éàMø íãàL àìmiWPd cg`e miWp`d cg` oixinn lMd 'ipznC `Wix Ÿ¤¨¨©¨¦§¨¦¥¨§©§¦©Ÿ§¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦
gM odA Wi `N` xindl i`Xx mc`dW `l oixinn lMd i`dC lif`e WxtnE§¨¥§¨¦§©©Ÿ§¦¦Ÿ¤¨¨¨©¨¦§¨¦¤¨¥¨¤Ÿ©
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FA WIW e`l iraC o`nC `AiN` `N` `kd̈¨¤¨©¦¨§©§¨¥©¤¥
dcEdi 'xM xaq i`Ce Edi` la` dUrn©£¤£¨¦©©¨©§§¨
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Bðéàå úîe ä÷Bì Bðéà àäå øBîçì ïéa÷ 'âå äøôì ïéa÷©¦§¨¨§©¦©£§¨¥¤¥§¥
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æBçàé àì øîBà éúééä òéaøú àì Ezîäa øîàð eléà¦¤¡©§¤§§Ÿ©§¦©¨¦¦¥Ÿ¤¡
åàì íéàìk ì"ú øëæ äéìò äìBòL äòLa äîäaä íãà̈¨©§¥¨§¨¨¤¤¨¤¨¨¨¦§©¦©
éànàå äñðëä äæéçà éàî àì énð äæéçà íéàìëc ììkî¦§©§¦§©¦£¦¨©¦Ÿ©£¦¨©§¨¨§©©
Bðéîa ïéî äãeäé áø øîà àélòî àðLéì äæéçà dì éø÷̈¥¨£¦¨¦§¨§©§¨¨©©§¨¦§¦
àúeöéøt íeMî eléôàå úøôBôLa ìBçëîk ñéðëäì øzeî¨§©§¦§¦§¦§¤¤©£¦¦§¦¨
énà øa éBáãçà áø áéúî ãéøè dézãéáòa è"î àkéì¥¨©£¦§¥¨¦¥¦©©©§©©¥

åìéà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc `rivn `aa(ycew zay meil)

,dxenz eznda dyerd iabl (.a dxenz) epipyøéîäì éàMø íãàL àì- Ÿ¤¨¨©©§¨¦
zcgeind dnda zxenza dyecw didz ef oileg znday xnel mc`l xeq`

,oaxwløîeî øéîä íàL àlàzndaa mb dyecwd zqtzp ok xn` m` - ¤¨¤¦¥¦¨
,oilegd.íéòaøàä úà âôBñåzniwry gkene xeaica dyrp df e`l ixde §¥¤¨©§¨¦

.dyrn ied eitdéì øîà,opgei iaxl yiwl yixàéä äãeäé éaø épî àä ¨©¥¨©¦©¦§¨¦
åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàì øîàcxeaicy o`kn gikedl oi` ok m`e §¨©©¤¥©£¤¦¨¨

.dyrn aygp

:`xnbd zl`eydì úî÷Bî úéöî éîeef dpyn cinrdl xyt` ike -éaøk ¦¨¦§©¨§©¦
éðz÷ àäå ,äãeäéaàLéøef dpyn lyãçàå íéLðàä ãçà ïéøéîî ìkä' §¨§¨¨¨¥¥¨©Ÿ§¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨
da ïðéeäå ,'íéLpäef oeyl lr dl`y (.a) dxenza `xnbde -ééezàì ìkä ©¨¦§©¦¨¨©Ÿ§©¥

éàîdvxize ,'lkd' dlina zeaxl dpynd d`a dn -LøBé ééezàìmby - ©§©¥¥
,ea xindl leki eia`n oaxw yxeidàìãedkld oi`y ycgle -éaøk §Ÿ§©¦

.CîBñ Bðéà LøBé ,øéîî Bðéà LøBé øîàä äãeäé éaøk éàc ,äãeäém`e §¨§¦§©¦§¨¨¨©¥¥¥¦¥¥¥
:`xnbd zvxzn .dcedi iaxk dppi` dpyndy jgxk lr okàpz éàä- ©©¨

my `pzdàãça déìò âéìôe àãça déúååk dì øáñdcedi iaxk xaeq - ¨©¨§¨¥©£¨¨¦£¥©£¨
xaca dcedi iax lr wlege ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`ly ,cg` xaca

.xindl leki yxeiy xaeqy ,cg`
:exiag zxt mqgy mc`a minelyz aeig iabl dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

äøtä úà íñBçädnqge ,dxt l`ey e` xkeyd -ä÷Bì ,da Lãålr ©¥¤©¨¨§¨¨¤
,'meqgz `l' ly e`ldílLîexeriy dxtd lra z` ciqtdy dn §©¥

`edy ,dzlik`ìLe ,äøôì ïéa÷ äòaøà,øBîçì ïéa÷ äLzenkd idefy ©§¨¨©¦§¨¨§Ÿ¨©¦©£
.dyic zrya lek`l xenge dxt milibxy

:`xnbd zl`eyàäåy oic yi,ílLîe ä÷Bì Bðéàå ,úîe ä÷Bì Bðéàmeyn §¨¥¤¥§¥¤§©¥
:`xnbd zayiin .'dipin daxca dil mw'øéàî éaø épî àä ,éiaà øîà̈©©©¥¨©¦©¦¥¦

,ílLîe ä÷Bì øîàc àéäuexiz .mlyne dwel exiag zxt mqegd okle ¦§¨©¤§©¥
:sqepïðúà øîà àáø,enir dpfzy xeara dy`l mc` ozepy melyz - ¨¨¨©¤§©

oaxw ea dzpw m`äøBz äøñà,oaxwl elawl -å`ed df xeqi`àa eléôà ¨§¨¨§£¦¨
,Bnà ìòoic ziaa eaiigl xyt` i`e dzin aiigzdy ote`a s` xnelk ©¦

s`y epiidc ,dpznl `le opz`l aygp df melyz z`f lka ,oenne dzin
ok m`e ,'opz`'l aygp ezngne ,oenn aeig x`yp 'ezryx ick' oicn xehty
minelyze zewln eaiigl oic zial zexyt` oi`y s` exiag zxt mqega mb

`ziixad dxn`y dny yxtl yi df itle .mlyl aeigd eilr x`yp j`
zia ici lr dwel `l` ,eze` miaiign oic ziay dpeekd oi` ,mlyne dwely

.miny ici z`vl ick envrn mlyne ,oic:sqep uexizøîà àtt áø©¨¨¨©
äéúBðBæîa dì áéiçéà äëéLî úòMî`ed ixd zepefnd melyz aeiga - ¦§©§¦¨¦©©¨¦§¤¨

,dxtd z` l`y e` xkyyk cin aiigzné÷ì àì à÷ìéîezewlnd aeig - ¦§¨Ÿ¨¥
lg epi`,äîéñç úòL ãò,zg` drya mi`a mpi` miaeigd ipyy oeikne ©§©£¦¨

.'ezryx ick' dxez dxn` df lr `l

,`tt ax ixac z` `xnbd d`ian:zenda zraxda mi`lk oiprláø øîà̈©©

éàpéî eòa éléî éðä ,àttize` el`y elld zewitqd z` -éácipa - ¨¨¨¥¦¥¨¦©§¥
ly eziaeäì éèLôe ,àaà øa àtt áømdl izhyte -àãç .àøeqéàì ©¨¨©©¨§©¦§§¦¨£¨

àúëìäk åàìc àãçå àúëìäkzg`a j` dkldd idef ok` odn zg`a - §¦§§¨©£¨§©§¦§§¨
.xaca elflfi `ly ick mdl izxngd `l` dkldd ef oi` mdn

:oey`xd wtqdáìça äqéòä úà Leìì eäî ,éàpéî eòazeyrl zpn lr ¨¦©©¨¤¨¦¨§¨¨
,mgl dpnnì ïéà àéðúc ,àúëìäk àøeqéàì eäì éèLôeäqéòä úà ïéL §©¦§§¦¨§¦§§¨§©§¨¥¨¦¤¨¦¨

ì íàå ,áìçaäøeñà dlek útä ìk L,dlik`aäøéáò ìbøä éðtî- §¨¨§¦¨¨©©¨£¨¦§¥¤§¥£¥¨
,xya dnir lk`i `nyïéLè ïéà Ba àöBik[oigyen-]äéìàa øepzä úà ©¥¥¨¦¤©©§©§¨

,c`n ony `edy dndad apfa -Lè íàå,zt ea dt`edlek útä ìk §¦¨¨©©¨
,äøeñàdf xepza zet`l xeq`e,øepzä úà ÷éqiL ãò.oneyd dlkzie £¨©¤©¦¤©©
Cãéàå,dnda i`lk xeqi` oiprl did ipyd wtqd -eäî éàpéî eòa §¦¨¨¦©©

øéãì Bðéî BðéàLå ïéî ñéðëäìdawpe xkf ,xicl qipkdl xzen m`d - §©§¦¦§¤¥¦§¦
epi` ixdy ,mi`lk meyn dfa df mixeq`d ,dig e` dnda ipin ipyn

.df lr df `eal mdl mxeb wx `l` micia mriaxnàøeqéàì eäì éèLôe§©¦§§¦¨
,àúëìäk åàìcepivn okyíéôàðîáe ,ìàeîL øîàcmi`ad micr - §©§¦§§¨§¨©§¥¦§¨£¦

cr jk lk elkzqiy dxezd dwiwfd `l ,se`ipd lr zewln e` dzin aiigl

`l` ,d`iad dyrn z` ynn mi`exyíéôàðnä Cøãk eàøiL ãòic - ©¤¥¨§¤¤©§¨£¦
,mit`pnd jxck miakey mze` e`xy eciri m` eplíéàìëáeiabl j` - §¦§©¦

zewln aiig epi` ,dnda i`lk xeqi`úøôBôLa ìBçëîk ñéðëiL ãò- ©¤©§¦§¦§¦§¤¤
qipkdl xzen oicd xwirny xnelk .micia ynn mze` riaxiy epiidc

.xaca elflfi `ly ick mdl izxq` z`f lkae ,xicl
énà øa éBáãçà áø áéúî(hi hi `xwie) xn`p ,l`eny ly oicd lr ¨¦©©©§©©¦

y `ziixad jk lr zxne`e ,'mi`lk riaxz `l jznda'øîàð eléàdxeza ¦¤¡©
wxøîBà éúééä ,'òéaøú àì Ezîäa'yäòLa äîäaä íãà æBçàé àì §¤§§Ÿ©§¦©¨¦¦¥Ÿ¤¡¨¨©§¥¨§¨¨

øëæ äéìò äìBòL,epina oina elit` driax meya riiql xeq`y epiidc - ¤¤¨¤¨¨¨
'íéàìk' øîBì ãeîìzax wiicn .xeqi` yi epin epi`ya oina wxy cnll ©§©¦§©¦

,ieacg`.àì énð äæéçà íéàìëc ììkî åàìepiidcdlind ilay oeikn ©¦§¨§¦§©¦£¦¨©¦Ÿ
xy`k mb ok m` ,dfig` ly ote` lr `ed xeqi`dy oian iziid mi`lk

xeqi`dy dpadd zx`yp ,mi`lk lr wx `ed xeqi`dy zx`an dxezd
zvxzn .zxtetya legknk ly ynn draxda `weec `le ,dfig`a `ed

:`xnbdäñðëä äæéçà éàîlegknk mriaxny `ziixad zpeek - ©£¦¨©§¨¨
,zxtetyaäæéçà dì éø÷ éànàådazk `le 'dfig`' oeyla dhwp recne - §©©¨¥¨£¦¨

,'dqpkd' yxetnàélòî àðMéì.diwp oeyl hewpl dzvxy meyn - ¦§¨§©§¨
ieacg` ax dywn eilr mbe ,zenda zraxd iabl sqep oic `xnbd d`ian

:ef `ziixanBðéîa ïéî äãeäé áø øîà,mi`lk xeqi` mda oi`yøzeî ¨©©§¨¦§¦¨
àkéì àúeöéøt íeMî eléôàå ,úøôBôLa ìBçëîk ñéðëäìdfa oi`e - §©§¦§¦§¦§¤¤©£¦¦§¦¨¥¨

,dxiar xedxd meyn xeqi`ãéøè dézãéáòa àîòè éàîeaily meyn - ©©§¨©£¦§¥¨¦
.xedxd icil `al iept epi`e ,mriaxdl ezk`lna cexh

énà øa éBáãçà áø áéúî,dcedi ax lr ¨¦©©©§©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc `rivn `aa(iyily meil)

:dpyna epipyâäðîk ìkä ,êéøö Bðéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¦©Ÿ§¦§©
:äðéãîäzaiz :`xnbd zl`ey :'lkd' zaiza siqen dn zxxan `xnbd ©§¦¨

éàî ééeúàì ,'ìkä':`xnbd dper .zeaxl d`a dn -,ïðúã àä ééeúàì ©Ÿ§©¥©§©¥¨¦§©
Bì øîàå ,ìòBôä úà øëBNä'exkyyïúBð ,øéòä éðaî íéðLëå ãçàk ©¥¤©¥§¨©§¤¨§¦§©¦¦§¥¨¦¥

úeøéëNaL úBçôë Bì`ivendy oeik ,xira xzeia lefd lretd xkyk - §¨¤¦§¦
n,di`xd eilr exiagíäéðéa ïéðîLî ,íéøîBà íéîëçå ,òLBäé éaø éøáã¦§¥©¦§ª©©£¨¦§¦§©§¦¥¥¤

bdpnk epiide ,xiray ipepia lret xkyk el mlyne ,mdipia miaygn -

:dpicnd

äðùî

lra ly zexitdn lek`l dxezd dxizd milret eli`l zx`an epizpyn
.ziad
elàåy milretdïéìëBàziad lra lynäNBòä ,äøBzä ïîezk`ln §¥§¦¦©¨¨¤

ò÷øwì øaeçîa`id ezk`ln m` zexitdn lke`äëàìî øîb úòLaly ¦§¨©©§©¦§©§©§¨¨
,ezyilz epiidc ,ixtdedyerykò÷øwä ïî Leìúáwx lke`àlL ãò §¨¦©©§©©¤Ÿ

Bzëàìî äøîâð,dlg aeig e` xyrn aeig oiprl ixtd lyådlik` xzid ¦§§¨§©§§
wx `ed df,õøàä ïî BìecébL øáãá.dnecke dxt alegd lreta `l la` §¨¨¤¦¦¨¨¤

elàåmilretäNBòä ,íéìëBà ïéàLezk`lnò÷øwì øaeçîa §¥¤¥§¦¨¤¦§¨©©§©
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צי oifge` mipy` cenr `v sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øéîäì éàMø íãàL àìmiWPd cg`e miWp`d cg` oixinn lMd 'ipznC `Wix Ÿ¤¨¨©¨¦§¨¦¥¨§©§¦©Ÿ§¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦
gM odA Wi `N` xindl i`Xx mc`dW `l oixinn lMd i`dC lif`e WxtnE§¨¥§¨¦§©©Ÿ§¦¦Ÿ¤¨¨¨©¨¦§¨¦¤¨¥¨¤Ÿ©

:caricA dxEnzA qFRzl.íéòaøàä úà âôBñåEPtilgi `l mEXn(fk `xwie)`de ¦§¦§¨§¦£©§¥¤¨©§¨¦¦Ÿ©£¦¤§¨
dUrn eiztUA ciBn mc`W miztU zniwr `nl` iwle `Ed `nlrA xEAicC `kd̈¨§¦§©§¨§¨¥©§¨£¦©§¨©¦¤¨¨©¦¦§¨¨©£¤

:`Ed.àéä äãeäé 'øopiziin iYkEC dOkA §¨¦§©¨§¥©§¦¨
Dl(:c sc zekn)EPOn xzFPde EPOn ExizFz `l ¨Ÿ¦¦¤§©¨¦¤

`l xg` dUr oYil aEzMd `A xwA cr©Ÿ¤¨©¨¦¥£¥©©Ÿ
dUrl wYiPW eilr oiwFl oi`W xnFl dUrz©£¤©¤¥¦¨¨¤¦©©£¥
iwl ikd e`l `d aEzMd `aC `nrh `Ed©§¨§¨©¨¨©¨¥¨¥

:dUrn FA oi`C b"r`e xizFOdééeúàì ©¦§§¥©£¤©£¥
.LøBézzin xg`l eia` oAxwA xind m`W ¥¤¦¥¦§¨§©¨¦§©©¦©

:xnEn eia`.øéîî Bðéà LøBéxind m`e ¨¦¨¥¥¥¦§¦¥¦
WixA dxEnzA Wxtn `nrhe xnEn Fpi ¥̀¨§©§¨§¨¥¦§¨§¥

w"t(.a sc):.øBîçì ïéa÷ 'âExriW KM ©¦©£©¦£
:Fzlik` minkgúîe ä÷Bì ïéà àäå â"ä £¨¦£¦¨§¨¥¤¥

.ílLîe ä÷Bì ïéàåiYW Edl EedC §¥¤§©¥©£§§¥
aizkE zFIrWx(dk mixac):FzrWx icMî"ø ¦§¦§¦§¥¦§¨

.àéäzFMn 'QnA(.c sc)Wi` lr Ep` oicirn ¦§©¤©§¦¦¨©¦
oiwFl fEf miz`n Fxiagl aiIgW ipFlR§¦¤©¨©£¥¨©¦¦

:oinnFf E`vnp m` oinNWnEøîà àáø §©§¦¦¦§§§¦¨¨¨©
.Bnà ìò àa eléôà äøBz äøñà ïðúà¤§¨¨§¨¨£¦¨©¦
xEq`e `Ed opz` opz`A dlh Dl ozpe§¨©¨¨¤§¤§¨¤§¨§¨

aizM `nYq opz`C oAxwl(bk 'ixac)FO` y"l §¨§¨§¤§©§¨¨§¦¦
`picA Dil draY i`C b"r`e diEpR y"le§§¨§§¦¨§¨¥§¦¨
mw `dC Dil opiaiIgn `l iPpz` il oY oOw©¨¥¦¤§©¦Ÿ§©§¦¨¥§¨¨
opz` Dldip Diadi iM DiPin dAxCA Dil¥¦§©¨¦¥¦©£¥¦£¨¤§¨
Enx iOp dzin mFwnA ENit` `nl` `Ed©§¨£¦¦§¦¨©¦¨
FWprl gM oi`W `N` Dilr oinElWY©§¦£¥¤¨¤¥Ÿ©§¨§
mNWIW cr `vi `l minW ici la` miYWA¦§©¦£¨§¥¨©¦Ÿ¨¨©¤§©¥
Diadi iM Dilr oinElWY Enx `l i`C§¦Ÿ¨©§¦£¥¦©£¥
`Ed `nlrA dpYn opz` ded in Dldip¦£¨¦£¨¤§¨©¨¨§©§¨

Abe Dl aidiCEnx oinElWY iOp mqFg i §¨¦¨§©¥¥©¦©§¦¨
miYW FWprl c"aA gM oi`W `N` Dilr£¥¤¨¤¥Ÿ©§§¨§§©¦
ici `vi `l Dilr oinElWY EnxC oeike§¥¨§¨©§¦£¥Ÿ¨¨§¥
`l qitY i` iOp i` mNWIW cr FzaFg¨©¤§©¥¦©¦¦¨¦Ÿ
Wie owGd ixFn iRn iYrnW KM DiPin opiwtn©§¦¨¦¥©¨©§¦¦¦¦©¨¥§¥

dAExn wxtA w"aA FznbEC(:r sc)mWe §¨§§¤¤§¤§¨
:df lr di`x ixFn il `iade xzFi WxFtn§¨¥§¥¦¦¦§¨¨©¤

.øîà àtt áøDil opiaiIgn iOp iaEIg ©¨¨¨©¦¥©¦§©§¦¨¥
dkiWn zrXnC cg`M oi`A opi`C inENWl§©¥§¥¨¨¦§¤¨§¦§©§¦¨

:dizFpFfnA Dil aiIgi`.äøeñà útä ìk ¦©©¥¦§¤¨¨©©£¨
:glnA Dlk`l ENit`e.äøéáò ìbøä éðtî ©£¦§¨§¨§¤©¦§¥¤§¥£¥¨

:DOr xUA lk`i `NW.ïéLè:oighïéî ¤ŸŸ©¨¨¦¨¨¦¨¦¦
.Bðéî BðéàLå:dawpE xkf ode.øéãì ñéðëäì eäî`l F` mi`lM riAxnM ied in §¤¥¦§¥¨¨§¥¨©§©§¦§¦¦£¥§©§¦©¦§©¦Ÿ

:qipkie xkGd xa` FnvrA `Ed fg`IW cr.àøeqéàì eäì éèLôe:Elflfi `NW ©¤Ÿ©§©§¥¤©¨¨§©§¦©§¥§§¦¨¤Ÿ§©§§
.íéôàðnaKxcM df lr df EaMWIXn zFwlnE dzin oaiIgl micrd mdilr oicirn ©§¨£¦§¦¦£¥¤¨¥¦§©§¨¦¨©§¦¤¦§§¤©¤§¤¤

lMYqdl dxFY ozwiwfd `lC zxtFtWA lFgknM E`xIW micrl v"`e mit`pn§¨£¦§¨¥¦¤¦§§¦§¦§¤¤§Ÿ¦§¦¨¨¨§¦§©¥
:k"k.íéàìëazxtFtWA lFgknM dawPA xkGd xa` FciA qipkIW cr aiIg Fpi` §¦§©¦¥©¨©¤©§¦§¨¥¤©¨¨©§¥¨§¦§¦§¤¤

:FpinA oin qipkdl mc` ipA KxcM.ìBçëîzxtFtWA oiqipkOW spM F` mqiw §¤¤§¥¨¨§©§¦¦§¦¦§¥¨¨¨¤©§¦¦¦§¤¤
`ivFnE DkFzl lFgMdW dlElg:oird lr xiarnE lFgknA lFgMd on oieléà £¨¤©§§¨¦¦¦©§§¦§©£¦©¨©¦¦

.òéaøú àì Ezîäa øîàðdndAd z` fFg`i `l xnF` iziid mi`lM xn`p `le ¤¡©§¤§§Ÿ©§¦©§Ÿ¤¡©¦§©¦¨¦¦¥Ÿ¤¡¤©§¥¨
:'Eke l"z FpinA oin ENit`e xkf dilr dlFrW drWA dipxwAíeMî eléôàå §©§¤¨§¨¨¤¤¨¤¨¨¨©£¦¦§¦§©£¦¦

.ïàk ïéà àúeöéøtopixn`cM xaC xEdxd icil `ai `OWC mEXn(:k sc f"r)`l §¦¨¥©¦§¤¨¨Ÿ¦¥¦§¨¨¦§©§¦¨Ÿ
df mr df oiwwfpe oibeEfn odW drWA dxifgaE xifgA dxFngaE xFngA lMYqi¦§©¥©£©£¨©£¦©£¦¨§¨¨¤¥§©§¦§¦§¨¦¤¦¤
:xdxdn `le cixh DiYciarA .i`d la` riIql Kixv Fpi`W FNW Fpi`WM mzdC§¨¨§¤¥¤¤¥¨¦§©¥©£¨©©£¦§¥¨¦§Ÿ§©§¥
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`ivFOn slinl `Mile qpw mpi` minElWY©§¦¥¨§¨§¥¨§¥©¦¦
i`eC `xw inwF`l ol zilC l"ie rx mW¥©§§¥¨§§¥§¨¦§¦
`N` zFIrWx 'a mEXn FaiIgn dY ©̀¨§©§¦¦§¦¤¨
`l ikdlE xwW zEcr zngn mdipXWA§¤§¥¤¥£©¥¤¤§¨¥Ÿ
zFIrWx iYWaC zFwlnE oFnnA `nwFYn¦§¨§¨©§§¦§¥¦§¦
`l ikdlE mNWnE dwFl xwW zEcr zngn¥£©¥¤¤¤§©¥§¨¥Ÿ

:zFwlnE dzinA `N` `nwFYn¦§¨¤¨§¦¨©§
àáawxtA 'ixn`C z"`e .minW ici z`vl §¨¨¥§¥¨©¦§§©§¦§¤¤

dxFnE xxFq oA(y"r .ar sc oixcdpq)`ax ¥¥¤¨¨
EdpixCd` `YxYgnA ixpiC Dil Eaipbi ¦̀§¦¥¦§¥§©§©§¨©§§¦§
wtpe li`Fd xn` EdpilAw `le Dildip¦£¥§Ÿ©§¦§¨©¦§¨©
lhpe zxYgOA `Ad xn`C axC DiOERn¦¥§©§¨©©¨©©§¤¤§¨©
`l i`O`e Edppw mincaC xEhR `vie milM¥¦§¨¨¨¦§¨¦§¦§§©©Ÿ
mdC l"ie minW ici z`vl oiaiIg `de mlAw¦§¨§¨©¨¦¨¥§¥¨©¦§§¥
EdpilAw `l KklE xifgdl oiaiIg oicAW oixEaq Eid `N` minW ici z`vl Evx `lŸ¨¨¥§¥¨©¦¤¨¨§¦¤§¦©¨¦§©£¦§©Ÿ©§¦§
ith rnWn mNWiC l"ie o`M EpW zEciqg zCnC zxn` Y`e mNWi ipY `PY z"`e§©¨¨¥§©¥§©§©§¨§¦©£¦¨©§¦©¥©§©§¥
la` aiIg Fpi` minW ici z`vl ENit`C mEXn KixR mzd iOp i` mNWOn aEIg oFWl§¦¦§©¥¦©¦¨¨¨¦¦©£¦¨¥§¥¨©¦¥©¨£¨
mW 'iR i"x cFre mNWn ipYw xiRWe `Ed `iNrn `aEIg minW ici z`vl aiIgC `kd̈¨§©¨¨¥§¥¨©¦¦¨§©§¨§©¦¨¨¥§©¥§¦¦¨
zEciqg zCn i`e Dilr ibilR opAxe `"x ixaC mNWi ipY `PY w"dC `ibEQd KFYn¦©§¨§©¨¨¥§©¥¦§¥§©¨¨§¦¥£¥§¦¦©£¦

:Dilr ibilR Eed `l xn`wïðúàxTirC .FO` lr `A ENit` dxFY dxq`opz` ¨¨©Ÿ£§¦¥£¥¤§¨¨§¨¨£¦¨©¦§¦©¤§¨
w"t iOp dxEnzaE `id zEzixM iaiIgn dpFfC aizM zFixrA(d sc)darFY opixnB ©£¨§¦§¨¥©¨¥§¦¦¦§¨©¦©§¦¨¥¨

zFnaiA `ipYcn ol`wtpCn"ie zFixrn(mye :hp sc)l"zdpFf xignE alM opz` s`lFki ¥£¨§§©§¨¨¦§©§¨¦¨¨©¤§©¤¤§¦¨
mw dndA raFxC b"r` alM opz` hrnl `xw Kixhvi`CnE 'c `le mipW mdipW mB©§¥¤§©¦§Ÿ¦§¦§§¦§¨§©¥¤§©¤¤§¥©§¥¨¨
aizM inC d`xp oi`e FO` lr `A ENit` dxFY dxq` opz`C n"y DiPin dAxCA Dil¥¦§©¨¦¥§¤§¨¨§¨¨£¦¨©¦§¥¦§¤§¦§¦
`de z"`e dpFf xign `N` ihErnl iz` `le 'b `le 'a `nipe aizM mdipW 'c `le 'a§Ÿ§¥¤§¦§¥¨§Ÿ§Ÿ¨¥¦§¥¤¨§¦¨§§¨
Dil miw `lC Kia`l F` Kpal ilrAze df dlh Klid xnF`A i`xw `nwF`l `Mi ¦̀¨§§¨§¨¥§¥¥¨¨¤¤§¦¨£¦¦§¥§¨¦§Ÿ¦¥
z"`e ozFp lrFAdW EpiidC opz` mYqA `xw `nwF`l ol zi`C l"ie DiPin dAxCA¦§©¨¦¥§§¦¨§§¨§¨¦§©¤§¨§©§¤©¥¥§

f"rC `xzA 'tA xn`cM d`iA zrWA DxivgA i`wcA `N` xq`p Fpi` opz`C(mye .bq)b"r` minW ici z`vl aiIgC opz`n gkEn ikid k"` xYEn Dl ozp k"g`e dilr `A la` §¤§¨¥¤¡¨¤¨¦§¨¥©£¥¨¦§©¦¨¦§¨©§©§¨©£¨¨¨¤¨§¨©¨¨¥¥©¥¤§¨§©¨¨¥§¥¨©¦
dAExnA rnWn `de DiPin dAxCA Dil mwC(eli` d"c mye :r sc w"a)Fl did `l xEnB oipw Dl ipw xvgC idpC l"ie DiPin dAxCA Dil mwC `kid ENit` xEnB oipw Dil ipw xvgC §¨¥¦§©¨¦¥§¨©§©¦§¤§¨¥¨¥¥¦§¨¨£¦¥¨§¨¥¦§©¨¦¥§¦§¦§¨¥¨¥¨¦§¨¨Ÿ¨¨

:DxivgA Dpi`WM minW ici z`vl aiIg did `l m` dpYn `N` opz` aWgilíàåEzC ibq gEPiwA wQEIW cr il dOl DniY .xEPYd wQEIW cr dxEq` DNEM zRd lM Wh ¥¨¥¤§¨¤¨©¨¨¦Ÿ¨¨©¨¨¥§¥¨©¦§¤¥¨©£¥¨§¦¨¨©©¨£¨©¤©©©¥©¨¨¦©¤©§¦©¨¥§
ixWe h"p xA h"pM `N` ied `l(:`iw sc oileg):WxFtn mWe gYEkA olk`l xYEnCdxrwA ElrW mibCéèLôeikid i"xl DniY .'Ek l`EnW xn`C `zkldM `lC`xEQi`l Edl Ÿ£¥¤¨§©§¨¥¨¦¤¨¦§¨¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨©§¥§§¦¨§Ÿ§¦§§¨§¨©§¥¥©§¦¥¥

zFMnC w"tA Dl iziin `d`C mbxFdl ixii`C oit`pOd KxcM E`xIW cr oit`pnC `inEC `ziixF`Cn `N` ixii` `l l`EnWC opAxCn `xEQi` `MilC l`EnXn gkEn(.f sc) ©¦§¥§¥¨¦¨¦§©¨¨¦§¥Ÿ©§¥¤¨¦§©§¨§¨¦§¨£¦©¤¥¨§¤¤©§¨£¦§©§¥§§¨§©¨©§¥¨§§©
:mlFrn bxdp mc` did `lmW Epiid m` iABïéîhwpCn wiIcC l"ie FpinA oin dqpkd xFq`l olpn mi`lkA `N``xw ixii``lC oeiM DniY .`ldqpkd oi` dfig` iOp FpinA ©¥¦¨¦¨Ÿ¨¨¨¨¤¡¨¥¨¦§¦©¦£¦¨¥©§¨¨Ÿ¥©¥¨§Ÿ©§¥§¨¤¨§¦§©¦§¨¨¤¡©§¨¨¦§¦§§©¥¦§¨©

dxEq` FpinA oin ENit`C `PYl Dil miwC Kixhvi` `l dqpkdlC dfig` hwp ikd mEXn `N` rnWn dqpkd riAxz `lC hwpinl Dil ded qipki `lC fFg`i `l `PY©¨Ÿ¤¡§Ÿ©§¦£¨¥§¦§©§Ÿ©§¦©©§¨¨©§©¤¨¦¨¥¨©£¦¨¦§©§¨¨Ÿ¦§§¦§¦¥©©¨©£¦¦§¦£¨
f"rC w"tA DiPin WixcC rx xaC lMn YxnWpen(:k sc)ikdlE dfl df oiwwfPW drWA zttFrA `le sFrA `l dxifgA `le xifgA `ldxFngA `le xFngA `lmc` lMYqi `NW ¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨§¨¦¦¥§©¤Ÿ¦§©¥¨¨Ÿ©£§Ÿ©£¨Ÿ©£¦§Ÿ©£¦¨Ÿ§§Ÿ§¤¤§¨¨¤¦§¨¦¤§¤§¨¥

:oipr Fpi` m`A dfig`A riAxz `l iwFn¥Ÿ©§¦©©£¦¨§¦¥¦§¨
yc

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

âôBñå øîeî øéîä íàL àlà øéîäì éàMø íãàL àìŸ¤¨¨©¨¦§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥
åàì øîàc àéä äãeäé 'ø épî àä ì"à íéòaøàä úà¤¨©§¨¦¨©¦§¨¦§¨©©
'øk dì úî÷Bî úéöî éîe åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàL¤¥©£¤¦¨¨¦¨¦§¨¨§
ãçàå íéLðàä ãçà ïéøéîî ìkä àLéø éðz÷ àäå äãeäé§¨§¨¨¨¥¥¨©Ÿ§¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨
àìãe LøBé ééeúàì éàî ééeúàì ìkä da ïðéåäå íéLpä©¨¦©£¦¨¨©Ÿ©£¥©©£¥¥§Ÿ
Bðéà LøBé øéîî Bðéà LøBé øîàä é"øk éàc äãeäé 'øk§§¨§¦§¨¨©¥¥¥¦¥¥
déìò âéìôe àãça déúåek dì øáñ àpz éàä CîBñ¥©©¨¨©¨©¨¥§¨¨¨¦£¥
'ã ílLîe ä÷Bì da Lãå äøtä úà íñBçä ø"ú àãça§¨¨©¥¤©¨¨§¨¨¤§©¥
Bðéàå úîe ä÷Bì Bðéà àäå øBîçì ïéa÷ 'âå äøôì ïéa÷©¦§¨¨§©¦©£§¨¥¤¥§¥
ä÷Bì øîàc àéä î"ø épî àä éiaà øîà ílLîe ä÷Bì¤§©¥¨©©©¥¨©¦¦§¨©¤
Bnà ìò àa eléôàå äøBz äøñà ïðúà øîà àáø ílLîe§©¥¨¨¨©¤§¨¨§¨¨©£¦¨©¦
äéúBðBæîa dì áéiçéà äëéLî úòMî øîà àtt áø©¨¨¨©¦§©§¦¨¦©¥¨¦§¤¨
éléî épä àtt áø øîà äîéñç úòL ãò é÷ì àì à÷ìéîe¦§¨Ÿ¨¥©§©£¦¨¨©©¨¨©¥¦¥
àøeqéàì eäì éèLôe àaà øa àtt áø éác éàpéî eòä¦¨¦§¥©¨¨©©¨©§¦§§¦¨
eäî éàpéî eòa àúëìäk åàìc àãçå àúëìäk àãç̈¨§¦§§¨§¨¨§©§¦§§¨¨¦¨¦©
àúëìäk àøeqéàì eäì éèLôe áìça äqéòä úà Leìì̈¤¨¦¨§¨¨©§¦§§¦¨§¦§§¨

ì ïéà àéðúcLì íàå áìça äqéòä úà ïéútä ìk L §©§¨¥¨¦¤¨¦¨§¨¨§¦¨¨©©
úà ïéLè ïéà Ba àöBik äøéáò ìbøä éðtî äøeñà dlek¨£¨¦§¥¤§¥£¥¨©¥¥¨¦¤
÷éqiL ãò äøeñà dlek útä ìk Lè íàå äéìàa øepzä©©§©§¨§¦¨¨©©¨£¨©¤©¦
BðéàLå ïéî ñéðëäì eäî éàpéî eòa Cãéàå øepzä úà¤©©§¦¨¨¦¨¦©§©§¦¦§¤¥
øîàc àúëìäk åàìc àøeqéàì eäì éèLôe øéãì Bðéî¦§¦©§¦§§¦¨§©§¦§§¨§¨©
íéàìëáe íéôàðnä Cøãk eàøiL ãò íéôàðîáe ìàeîL§¥¦§¨£¦©¤¥¨§¤¤©§¨£¦§¦§©¦
énà øa éBáãçà áø áéúî úøôBôLa ìBçëîk ñéðëiL ãò©¤©§¦§¦§¦§¤¤¥¦©©©§©©¥
æBçàé àì øîBà éúééä òéaøú àì Ezîäa øîàð eléà¦¤¡©§¤§§Ÿ©§¦©¨¦¦¥Ÿ¤¡
åàì íéàìk ì"ú øëæ äéìò äìBòL äòLa äîäaä íãà̈¨©§¥¨§¨¨¤¤¨¤¨¨¨¦§©¦©
éànàå äñðëä äæéçà éàî àì énð äæéçà íéàìëc ììkî¦§©§¦§©¦£¦¨©¦Ÿ©£¦¨©§¨¨§©©
Bðéîa ïéî äãeäé áø øîà àélòî àðLéì äæéçà dì éø÷̈¥¨£¦¨¦§¨§©§¨¨©©§¨¦§¦
àúeöéøt íeMî eléôàå úøôBôLa ìBçëîk ñéðëäì øzeî¨§©§¦§¦§¦§¤¤©£¦¦§¦¨
énà øa éBáãçà áø áéúî ãéøè dézãéáòa è"î àkéì¥¨©£¦§¥¨¦¥¦©©©§©©¥

åìéà

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

בבא מציעא. פרק שביעי - השוכר את הפועלים דף צא עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeצד mipya cenr `v sc ± oey`x wxt`nw `aa

'éðúî.Bôéúëa eléôàå:eilbxe eici fifn Fpi`C'îâ.øBL ékmqFg zWT` `dC ©£¦¦§¥§¥¥¦¨¨§©§¨¦§¨©§¨¥
:mqgpl.íéæåeàa Lc:odilbx lr mzFprWn lke orXdl mici mdl oi`CàlL ãò §¤§¨¨§©¨¦§¥¨¤¨©¦§¦¨¥§¨¦§£¨©©§¥¤©¤Ÿ

.'eëå eëléä`NW cre zBd lr mdilbxA oikxFce zBd lr miapr lihdl oMxC ¦§§©§¨§¨¦£¨¦©©©§§¦§©§¥¤©©©§©¤Ÿ
oii oizFW oi` Kkitl miaprA `N` oiiA zxMip oYk`ln oi` axre izW DA EkNid¦§¨§¦¨¥¤¥§©§¨¦¤¤§©¦¤¨©£¨¦§¦¨¥¦©¦
:xg` oinA lkF`e df oinA dUFr Dil dedC©£¨¥¤§¦¤§¥§¦©¥

'éðúî.'eëå Bîöò àeä òðBî ìáà£¨¥©©§§
:odn Fzlik` lM lkF`e.eøîà àì ïleëå §¥¨£¦¨¥¤§¨Ÿ¨§

dk`lnA wqFr `EdW drWA `N` lk`IW¤Ÿ©¤¨§¨¨¤¥¦§¨¨
iYrpn ixd xnFl lk`ie Fl aWIW `le§Ÿ¤¥¥§Ÿ©©£¥¨©§¦
eiWkr lFk`l iYlhA `l o`M cr invr©§¦©©Ÿ¨©§¦¤¡©§¨

:lkF`e il aW`äãéáà áLä éðtî ìáà ¥¥¦§©£¨¦§¥¨¥£¥¨
.íéìòaì:lk`ie FYk`lOn lhAi `NW ©§¨¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§§Ÿ©

ïîBàî ïúëéìäa ïéìëBà ïéìòBt eøîà̈§£¦§¦©£¦¨¨¥¤
.ïîBàìligzdl oiklFde Ef dxEW ExnBWM §¤§¤¨§¨§§¦§©§¦

zrW e`l `YrW `iddC b"r`e DYxiagA©£¤§¨§§©¦©§¨©§©
:`dA ziAd lral Dil `gip `id dk`ln§¨¨¦¦¨¥§©©©©¦§¨

.ú÷øBt àéäLk øBîçå:Dl Wxtn `xnBA ©£§¤¦¤¤©§¨¨§¨¥¨
'îâ.øçà ïôâa ìëàiL eäîuFwIW ©¤Ÿ©§¤¤©¥¤¨

dUFr `EdW mFwnl Klie dti otB lFMW ¤̀§¤¤¨¨§¥¥§¨¤¤
:lk`ie mW.úøîà éàåirAinl il dOl ¨§Ÿ©§¦©§¨¨¨¦§¦¨¥

xFW lkF` Fpi` i`C lkF`C `hiWR `dl§¨§¦¨§¥§¦¥¥
lik` ikid lik`C lirl opiAxC xAEgnA¦§¨§©¦¨§¥§¨¦¥¦¨¦
Fl xWt` i` xAEgnA xFW zk`ln ixd£¥§¤¤¦§¨¦¤§¨
xEWw ixdW DA dUFr `EdW otBn lFk`l¤¡¦¤¤¤¤¨¤£¥¨
otBA oiUFr mixvFAde dlbrd iptl cnSl©¤¤¦§¥¨£¨¨§©§¦¦©¤¤

:dlbrA mipzFpe dlbrd lv`WíeMî éà ¤¥¤¨£¨¨§§¦¨£¨¨¦¦
.àëøLa àLéL áø øîà èBLôz àì àä̈Ÿ¦§¨©©¥¨¦§¨¨
:xFXd iptl cr zrBnE c`n dMEx` dxFnfA¦§¨£¨§Ÿ©©©©¦§¥©

.íéáðòå íéðàúc àéîecdp`zA dUFrW §¨¦§¥¦©£¨¦¤¤¦§¥¨
:dizFxagA lkF`e Efdéøa àLéL áø øîà §¥§©§¤¨¨©©¥¨§¥

.éãéà áøcoiOn opirA EdiiexY mlFrl §©¦¦§¨©§©§§¦¨¦¦
mip`Y ipzinl Kixhvi`C i`de dOnE¦©§©§¦§§¦§¦§¥§¥¦
lkF` mip`zE mip`Y `d zwiice miapre©£¨¦§©§¨¨§¥¦§¥¦¥
lr dlcEn otB F` otBd lr zlcEOd dp`zA¦§¥¨©§¥©©¤¤¤¤§¤©
`l df oinA dUFr did opirEnW`e dp`Y§¥¨§©§¦¨¨¨¤§¦¤Ÿ
mdipWA wEqr iedC b"r`e xg` oinA lk`iŸ©§¦©¥§©£¥¨¦§¥¤
lW mitprd cixtdlE DiAbdl Kixv ixdW¤£¥¨¦§©§¦©§©§¦¨£¨¦¤
oiOn `l EdinE KzFg `EdWM dGn df¤¦¤§¤¥¦Ÿ¦¦
`InE mip`zE mip`Y `d `Ed ozFp dY`W¤©¨¥¨§¥¦§¥¦©¨
Kixv oi` DYxiag lr zlcEOd oFbM iPdC§©¥§©§¥©£¤§¨¥¨¦
dY`W oiOnC lk`i odn dfi`n oigadl§©§¦¥¥¤¥¤Ÿ©§¦¦¤©¨
`Ed mdipWaC `Ed ozFp dY`X dOnE ozFp¥¦©¤©¨¥§¦§¥¤

:wEqr.äNBò àeäL íB÷îì éúéìå ìéæéì ¨¥¦§¥¥§¨¤¤
:rFpnl Dil dOle.äëàìî ìehéa íeMî §¨¨¥¦§©¦¦§¨¨

:FzxifgaE FzkildA lHiAWåéðáe BzLà ¤¦¥©£¦¨©£¦¨¦§¨¨
.eäî`we ziAd lrA lv` ExMUp `NW ©¤Ÿ¦§§¥¤©©©©¦§¨

:Dil Eziin.äeøáñEraC `Wxcn iaC opAx ©§¥©§¨©¨¨§¥¦§¨¨§¨
:oiirA `dn hWtinl.CläîlrA ikxvA §¦§©¥¨©§¨§©¥§¨§¥©©

:onF`l onF`n FYklA df oFbM ziAdäNBòk ©©¦§¤§¤§¥¤§¤§¤
.éîc äNòîi` ikd ENit`e lFk`l Fl Wie ©£¤¨¥§¥¤¡©£¦¨¥¦

lral Dil `gipC opAx Dil oETzC e`l©§©¥©¨¨§¦¨¥§©©
FzkildW ipRn lik` `l `ziixF`Cn ziAd©©¦¦§©§¨Ÿ¨¦¦§¥¤£¦¨
Fzlik`e `Ed Dlv` KlFdW otB KxFv¤¤¤¤¥¤§¨©£¦¨
`Ed dPOn `vIW EGn uvFTW miaprn¥£¨¦¤¥¦¤¨¨¦¤¨

:dfA lkF` oi` dfA dUFr `nl`åàì ©§¨¤¨¤¥¥¨¤©
.éîc äNòî äNBòkipRn e`l i` KMld §¤©£¤¨¥¦§¨¦©¦§¥

:lkinl Dil ded `l dcia` zaWdàä £¨©£¥¨Ÿ£¨¥§¥©¨
.äNòî äNBòEGn KlFde szMA `Up oFbM ¤©£¤§¨¨©¨¥§¥¦
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LcDil `irAinC Wxtl Wi .Edn dcEdi iAxA iqFi iAxl oilFbpxzaE oifeE`A ¨§©¨¦§©§§¦§©¦¥§©¦§¨©¥§¨¥§¦¨§¨¥
FgM lkA i`C oditpkA WEcl oilFki oi`C mditpkA `le odilbxA oiWcA§¨¦§©§¥¤§Ÿ§©§¥¤§¥§¦¨§©§¥¤§¦§¨Ÿ
i` oditpkA oiWC oi`C `Mil `de opirA eilbxe eici `nlC F` `Mi`d opirA§¦¨¨¦¨¦§¨¨¨§©§¨§¦¨§¨¥¨§¥¨¦§©§¥¤¦
opirA WOn xFWC `inEcC Dil `irAin oditpkA oiWC ENit`C xnFl Wi iOp©¦¥©©£¦¨¦§©§¥¤¦¨§¨¥§§¨§©¨§¦¨

`Mi` i`C Dil `hiWtC rnWnC z"`e§§©§©¦§¦¨¥§¦¦¨
xFW irA `le lkF`C xFW iM eilbxe eicï¨§©§¨¦§¥§Ÿ¨¥
sFr k"`e zAXn xFW xFW sili k"`e WOn©¨§¨¦¦©¨§

dxRd sFqA opzcM slip iOp(:cp sc)oieWC ©¦¥©§¦§©§©¨¨§¨¦
k"` dniqg oiprl sFre dIg dndaE xFW§¥¨©¨§§¦§©£¦¨
iqFi iAx iraC oeiM l"ie Dil `irAin i`n©¦¨§¨¥§¥¨§¨¥©¦¥
Dil irAin xFWC `inEC dcEdi iAxA§©¦§¨§¨§¦¨¥¥
dniqg oiprl xFWl deW Fpi` sFr `nlC¦§¨¥¨¤§§¦§©£¦¨
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`N` xAEgn `le WElY ied otB `EddC§©¤¤£¥¨§Ÿ§¨¤¨
WC `EdWM Epiid xAEgnA FWExiR ikd̈¥¥¦§¨©§§¤¨
ozF` lk`IW Dl zgMWn ikid xAEgnA¦§¨¥¥©§©©¨¤Ÿ©¨
xFW `nlWaC WC `EdW onvr oilAW¦¢¦©§¨¤¨§¦§¨¨
dWElYd d`EaY lMW xiRW iz` WElzA§¨¨¥©¦¤¨§¨©§¨
Kixv oi`e zg` dCEb`M daEWg mW xW £̀¤¨£¨©£¨©©§¥¨¦
la` WOn WC `EdW DzF`n lFk`l¤¡¥¨¤¨©¨£¨
Fnvr iptA aEWg glwe glw lM xAEgn§¨¨¤©§¤©¨¦§¥©§
F` zFIphwA WExiR `kxWA iPWnE§©¥¦§¨¨¦§¦§¦
lFk`l lFkIW dMEx` `idW d`EazA¦§¨¤¦£¨¤¨¤¡
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olpn DniY .dxFYd on lkF` dUrn©£¤¥¦©¨¥©§¨¨
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lkF` did `l ikd mEXn e`l i` la £̀¨¦©¦¨¥Ÿ¨¨¥
dUFrC inC dUrn dUFrM KNdn ENit £̀¦§©¥§¤©£¤¨¥§¤
wiIcC l"ie xg` otbA lkF` Fpi` df otbA§¤¤¤¥¥§¤¤©¥§§©¥
dcia` zaWd mEXn oizipznA hwp `lCn¦§Ÿ¨©§©§¦¦¦£¨©£¥¨
milM mi`iaOWM milkF` milrFRd Exn`̈§©£¦§¦§¤§¦¦¥¦
DPinE dUrn oiUFr EedC onF`l onF`n¥¤§¤©£¦©£¤¦¨
oi` dUrn dUFrA ENit`C opirci ded£¨©§¦¨©£¦§¤©£¤¥
`N` dcia` zaWd ipRn `N` milkF`§¦¤¨¦§¥£¨©£¥¨¤¨
oi`W onF`l onF`n ozkildA hwpCn i`Ce©©¦§¨©©£¦¨¨¥¤§¤¤¥
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æBçàé àì øîBà éúééä òéaøú àì Ezîäa øîàð eléà¦¤¡©§¤§§Ÿ©§¦©¨¦¦¥Ÿ¤¡
øîBì ãeîìz øëæ äéìò äìòiL éãk äîäaä úà íãà̈¨¤©§¥¨§¥¤©£¤¨¤¨¨¨©§©
Bðéîa ïéîe éøL Bðéîa ïéî àä øeñàc àeä íéàìk íéàìk¦§©¦¦§©¦§¨¨¦§¦¨¥¦§¦
éànàå äñðëä äæéçà éàî àì äñðëä ïéà äæéçà énð©¦£¦¨¥©§¨¨Ÿ©£¦¨©§¨¨§©©
àúléî àä éMà áø øîà àélòî àðLéì äæéçà déì éø÷̈¥¥£¦¨¦§¨§©§¨¨©©©¥¨¦§¨
ïéî ñéðëäì eäî àúeìb Léø äéîçð áø éác éàpéî eòä¦¨¦§¥©§¤§¨¥¨¨©§©§¦¦
déðéî øúa déðéî àkéàc ïåék øéãì Bðéî BðéàLå Bðéîe¦§¤¥¦§¦¥¨§¦¨¦¥¨©¦¥
àøeqéàì eäì éèLôe àì éëä eléôà àîìc Bà øéøb̈¦¦§¨£¦¨¥Ÿ©§¦§§¦¨

:éãáòc àúeöéøt íeMî àúëìäk àìc'éðúîäéä §Ÿ§¦§§¨¦§¦¨§©§¥¨¨
eléôà åéãéa àì ìáà åéìâøa åéìâøa àì ìáà åéãéa äNBò¤§¨¨£¨Ÿ§©§¨§©§¨£¨Ÿ§¨¨£¦
ãò øîBà äãeäé éaøa éñBé 'ø ìëBà äæ éøä Bôéúëa¦§¥£¥¤¥¥§©¦§¨¥©

:åéìâøáe åéãéa äNòiL'îâEòø íøëa àáú ék è"î ¤©£¤§¨¨§©§¨¦¨Ÿ§¤¤¥¤
äNòiL ãò øîBà äãeäé 'øa éñBé éaø :ãéáòc éàî ìëa§¨©§¨¦©¦¥§§¨¥©¤©£¤
øBM äî øBL ék äãeäé éaøa éñBé 'øc è"î :åéìâøáe åéãéa§¨¨§©§¨§¥§©¦§¨¦©
åéãéa äNòiL ãò ìòBt óà åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò©¤©£¤§¨¨§©§¨©¥©¤©£¤§¨¨
íéìBâðøúå ïéæåeàa Lc àðeä áø øa äaø éòa åéìâøáe§©§¨¨¥©¨©©¨¨§©¨¦§©§§¦
àkéà àäå ïðéòa Bçk ìëa eäî äãeäé éaøa éñBé 'øì§¥§©¦§¨©§¨Ÿ§¦¨§¨¦¨
áø øîà e÷éz àkéì àäå ïðéòa åéìâøáe åéãéa àîìc Bà¦§¨§¨¨§©§¨§¦¨§¨¥¨¥¨©©
éúL eëléä àlL ãò íéìòBt deáà øa äaø øîà ïîçð©§¨¨©©¨©£©£¦©¤Ÿ¦§§¦
éúL eëléäMî ïéé ïéúBL ïéàå íéáðò ïéìëBà úba áøòå̈¥¤©©§¦£¨¦§¥¦©¦¦¤¦§§¦

:ïéé ïéúBLå íéáðò ïéìëBà úba áøòå'éðúîäNBò äéä ¨¥¤©©§¦£¨¦§¦©¦¨¨¤
íéðàúa ìëàé àì íéáðòa íéáðòa ìëàé àì íéðàúa¦§¥¦ŸŸ©©£¨¦©£¨¦ŸŸ©¦§¥¦
ìëBàå úBôé íB÷îì òébnL ãò Bîöò úà òðBî ìáà£¨¥©¤©§©¤©¦©¦§¨§¥
áLä íeMî ìáà äëàìî úòLa àlà eøîà àì ïleëå§¨Ÿ¨§¤¨¦§©§¨¨£¨¦¨¥
ïîBàî ïúëéìäa ïéìëBà ïéìòBt eøîà íéìòaì äãéáà£¥¨©§¨¦¨§£¦§¦©£¦¨¨¥¤

:ú÷øBt àéäLk øBîçáe úbä ïî ïúøéæçáe ïîBàì'îâ §¤©£¦¨¨¦©©©£§¤¦¤¤
ïénî øçà ïôâa ìëàiL eäî äæ ïôâa äNBò eäì àéòaéà¦¨§¨§¤§¤¤¤©¤Ÿ©§¤¤©¥¦¦
Bà àkéà àäå ïðéòa úéaä ìòa ìL åéìëì ïúBð äzàL¤©¨¥§¥¨¤©©©©¦§¦¨§¨¦¨
ïðéòa úéaä ìòa ìL åéìëì ïúBð äzàM änî àîìc¦§¨¦©¤©¨¥§¥¨¤©©©©¦§¦¨
ìëàé àì äæ ïôâa äNBò øîBì éöîz íàå àkéì àäå§¨¥¨§¦¦§¥©¤§¤¤¤ŸŸ©
äéä òîL àz àëøLa éãéà áøc déøa àLéL áø øîà ìéëà éëéä øaeçîa øBL øçà ïôâa§¤¤©¥¦§¨¥¦¨¦¨©©¥¨§¥§©¦¦¦§¨¨¨§©¨¨
úøîà éàå ìëBà íéáðòå íéðàúc àéîec íéðàúe íéðàz àä íéáðòa ìëàé àì íéðàúa äNBò¤¦§¥¦ŸŸ©©£¨¦¨§¥¦§¥¦§¨¦§¥¦©£¨¦¥§¦©§¨
úéìãeîa éãéà áøc déøa àLéL áø øîà dì úçkLî éëéä øçà ïôâa ìëBà Bðéà äæ ïôâa äNBò¤§¤¤¤¥¥§¤¤©¥¥¦©§©©¨¨©©¥¨§¥§©¦¦§§¥
ìëBà äæ ïôâa äNBò úøîà éàå ìëBàå úBôiä íB÷îì òébnL ãò Bîöò úà òðBî ìáà òîL àz̈§©£¨¥©¤©§©¤©¦©¦§©¨§¥§¦©§¨¤§¤¤¤¥
ïì àéòaî à÷ ék ïì àéòaéî à÷ àì äëàìî ìehéa íeMî íúä ìeëéðå éúéðå ìéæéð øçà ïôâa§¤¤©¥¥¦§¥¥§¥¨¨¦¦§¨¨Ÿ¨¦¨§¨¨¦¨¦¨§¨¨
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äNBò àîìà ìéëà àì àúééøBàcî ìéëàc àeä íéìòaì äãéáà áLä íeMîe éîc äNòî äNBòk§¤©£¤¨¥¦¨¥£¥¨©§¨¦§¨¦¦§©§¨Ÿ¨¦©§¨¤
Cläîe øçà ïôâa ìëBà äæ ïôâa äNBò Cì àîéà íìBòì àì øçà ïôâa ìëBà Bðéà äæ ïôâa§¤¤¤¥¥§¤¤©¥Ÿ§¨¥¨¨¤§¤¤¤¥§¤¤©¥§©¥
àîòè eðééäå éîc äNòî äNBòk åàì Cläî äeøáñ éøîàc àkéà éîc äNòî äNBòk åàì©§¤©£¤¨¥¦¨§©§¥©§¨§©¥©§¤©£¤¨¥§©§©§¨
àúééøBàcî ìéëà äNòî äNBò àä éîc äNòî äNBòk åàìc íeMî ìéëà àì àúééøBàcîc§¦§©§¨Ÿ¨¦¦§©§¤©£¤¨¥¨¤©£¤¨¦¦§©§¨
øçà ïôâa ìëBà Bðéà äæ ïôâa äNBò Cì àîéà íìBòì àì øçà ïôâa ìëBà äæ ïôâa äNBò àîìà©§¨¤§¤¤¤¥§¤¤©¥Ÿ§¨¥¨¨¤§¤¤¤¥¥§¤¤©¥
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בבא מציעא. פרק שביעי - השוכר את הפועלים דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

`ziixad dxn` ,(hi hi `xwie) 'mi`lk riaxz `l jznda' weqtd lr

yøîàð eléàwxøîBà éúééä ,'òéaøú àì Ezîäa'yúà íãà æBçàé àì ¦¤¡©§¤§§Ÿ©§¦©¨¦¦¥Ÿ¤¡¨¨¤
øëæ äéìò äìòiL éãk äîäaäoina elit` driaxa riiql xeq`y epiidc - ©§¥¨§¥¤©£¤¨¤¨¨¨

,epina'íéàìk' øîBì ãeîìzax wiicn .xeqi` yi epin epi`ya wxy cnll ©§©¦§©¦
,ieacg`éøL Bðéîa ïéî àä øeñàc àeä íéàìk,xzen -énð Bðéîa ïéîe ¦§©¦§¨¨¦§¦¨¥¦§¦©¦

ïéà äæéçàepina oina xzeny gken `ziixad dhwpy 'dfig`' oeylne - £¦¨¦
la` riiqle feg`l wxàì äñðëä.xeq` zxtetya legknk mriaxdl - ©§¨¨Ÿ

:`xnbd zvxznäñðëä äæéçà éàîlegknk mriaxny `ziixad zpeek - ©£¦¨©§¨¨
,zxtetyaäæéçà déì éø÷ éànàå`le 'dfig`' oeyla dhwp recne - §©©¨¥¥£¦¨

,'dqpkd' yxetn dazkàélòî àðMéì.diwp oeyl hewpl dzvxy meyn - ¦§¨§©§¨
d`ian ,xicl epin epi`ye oin qipkdl xq`e xingd (`"r) lirl `tt ax

:df oipra xzei xingd iy` axy `xnbdeòa àúléî àä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦§¨¨
éàpéîize` el`y df xac -éácly ezia ipa -,àúeìb Léø äéîçð áø ¦©§¥©§¤§¨¥¨¨
eäîøéãì Bðéî BðéàLå Bðéîe ïéî ñéðëäìxkf xicl qipkdl xzen m`d - ©§©§¦¦¦§¤¥¦§¦

,md wtqd iccv .epin dpi` zg`e epin `id zg`y zeaiwp izy mrïåék¥¨
øéøb déðéî øúa dépéî àkéàc`ed ixd ,epin `idy dawp my yiy oeik - §¦¨¦¥¨©¦¥§¦

,epin epi`y z` raxiy yeygl oi`e dixg` xxbi,àì éëä eléôà àîìc Bà¦§¨£¦¨¦Ÿ
.epin epi`y z` raxi `nyeäì éèLôemdl izwqte -,àøeqéàìdf oice §©¦§§¦¨

`edàúëìäk àìcwx xeq`y lirl epcnl ixdy dkldd cvn epi` - §Ÿ§¦§§¨
mdl izxq` `l` ,zxtetya legknkéãáòc àúeöéøt íeMîmicardy - ¦§¦¨§©§¥

:micia mriaxdl e`eaiy yeygl yie md mivext

äðùî

i`yx didiy ick ezk`ln z` dyer lretd day dxeva zwqer ef dpyn
:lek`läNBò äéäezk`ln,åéìâøa àì ìáà åéãéae`àì ìáà åéìâøa ¨¨¤§¨¨£¨Ÿ§©§¨§©§¨£¨Ÿ
,åéãéaeeléôàwx dyerBôéúëa,eilbxe eici z` llk fifn epi`y -éøä §¨¨£¦¦§¥£¥

,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .ìëBà äælke` epi`åéãéa äNòiL ãò ¤¥©¦¥§©¦§¨¥©¤©£¤§¨¨
:åéìâøáe§©§¨

àøîâ

:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd daiyn .`nw `pz ly enrh edn - ©©§¨
(dk bk mixac) xn`py,'Eòø íøëa àáú ék'dyri cvik yxetn `le ¦¨Ÿ§¤¤¥¤

y rnyn ,ezk`lnãéáòc éàî ìëa:lke` ,dyriy ote` lkay - §¨©§¨¦
:dpyna epipy:åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥©¤©£¤§¨¨§©§¨

:`xnbd zxxan.äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynék ©©§¨§©¦¥§©¦§¨¦
øBL,jk yxcpe ,mc`l xey oia ywid yi -øBM äîlke` epi`äNòiL ãò ©©¤©£¤

åéìâøáe åéãéa,eilbxae eicia ezk`ln dyery xeyd jxc `ed jky -óà §¨¨§©§¨©
ìòBtlke` epi`.åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò ¥©¤©£¤§¨¨§©§¨

íéìBâðøúå ïéæåeàa Lc ,àðeä áø øa äaø éòalk `l` mici mdl oi`y ¨¥©¨©©¨¨§©¨¦§©§§¦
,mdilbx ici lr `id mzk`ln.eäî ,äãeäé éaøa éñBé éaøìzx`an §©¦¥§©¦§¨©

:wtqd iccv z` `xnbdàkéà àäå ïðéòa Bçk ìëaiaxa iqei iax m`d - §¨Ÿ§¦¨§¨¦¨
meyn milke` mifee`e ,egek lka ziyrp didz dk`lndy jixvd dcedi

,mgek lk dfyàkéì àäå ïðéòa åéìâøáe åéãéa àîìc Bàiax `ny e` - ¦§¨§¨¨§©§¨§¦¨§¨¥¨
.df llka mpi` oifee`e ,milbxe micia `weec dk`lnd dyrizy jixvd iqei

e÷éz.wtqa `xnbd dx`yp - ¥
:milret zlik`a sqep oicíéìòBt ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©£¦

,mkxecle zbl miaprd z` `iadl mixekydáøòå éúL eëléä àlL ãò©¤Ÿ¦§§¦¨¥¤
úba,oiia ozk`lny xkip `l oiicr zbd agexle jxe`l ekldy mcew - ©©
okle,ïéé ïéúBL ïéàå íéáðò ïéìëBài`yx lrety d`ad dpyna x`eany §¦£¨¦§¥¦©¦

la` ,ea wqery oinn wx lek`l,úba áøòå éúL eëléäMîzxkipy ¦¤¦§§¦¨¥¤©©
,oiia ozk`ln:ïéé ïéúBLå íéáðò ïéìëBà§¦£¨¦§¦©¦

äðùî

.lke` `ed izni` dpce ,ea wqery oinn wx lke` lrety zx`an ef dpyn

,íéáðòa ìëàé àì íéðàúa äNBò äéädyerd okeìëàé àì ,íéáðòa ¨¨¤¦§¥¦ŸŸ©©£¨¦©£¨¦ŸŸ©
ìëBàå úBôé íB÷îì òébnL ãò Bîöò úà òðBî ìáà .íéðàúai`yx - ¦§¥¦£¨¥©¤©§©¤©¦©¦§¨§¥

xzei lk`i rpnpy zngny s` ,mitid zexitl ribiy cr lek`ln rpnidl

.mitidn

:sqep oiceøîà àì ïleëåmilke` milret oi` oicd xwirn -úòLa àlà §¨Ÿ¨§¤¨¦§©
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d`ad dxeyl eilk `yepy oebk ezkildaàîìà ,àúééøBàcî ìéëà- ¨¦¦§©§¨©§¨

dy gken.øçà ïôâa ìëBà äæ ïôâa äNBò:`xnbd dgecíìBòì ,àì ¤§¤¤¤¥§¤¤©¥Ÿ§¨
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1

2

mixe`ia

Y äøåúä ïî äùò úåöîù [äëלא זה זמ� על אי� אבל
התורה מ� עשה מצות א� כי כרת ולא .35לאו

éñåäì [åëY ùãå÷ä ìò ìåçî óעל נעשית שבת תוספת
אבל הקודש, על מחול להוסי� עצמו על שמקבל ידי
זמ� אי� לעשות, מלאכה לו שאי� מחמת ממלאכה השובת

שבת, תוספת בכלל נחשב קוד�זה האחרוני� הרגעי� (למעט

בפירוש קיבל� כשלא ג� שבת כתוספת הנחשבי� .)36השבת

éñåäì [æëY ùãå÷ä ìò ìåçî óמפיו שיוציא צרי� א�
שמחויב בזמ� שבת תוספת המקבל – שבת תוספת שמקבל
שיוציא צרי� אי� הבא), בסעי� (כמבואר לקבלה כבר
מהר ועומד מקובל שהרי – במחשבתו לא ואפילו מפיו,
טוב לכ�, קוד� שבת התוספת לקבל רוצה וא� סיני,

מפיו .37שיוציא

Y ùãå÷ä ìò ìåçî [çë�יו ודאי שהוא .38מזמ�
Y äëàìî úééùò øåñéàá [èëתוספת עצמו על קיבל א�

השבת את עצמו על שקיבל או ערבית, תפילת ידי על שבת
עצמו על קיבל א� אבל שבות, במלאכת אפילו נאסר –

סת� שבת עלתוספת מחול להוסי� היא התורה שמצות (כמו

תפילה) בלא א� מ�הקודש גמורות במלאכות אלא נאסר לא ,
.39התורה

¯ äëàìî úééùò øåñéàá [ìשל שגדרו משמע זו מלשו�
בלבד מלאכה איסור בו שחל הוא שבת זהתוספת זמ� (אבל

השבת) מקדושת מקבל נחשבת40אינו הדי� מעיקר אמנ� .

קידוש לגבי ממש כשבת זו .41תוספת

zexewn

'יש34) בש� זאת הביא לא (וש� א, סעי� תרח בסימ� עד"ז
החול מ� להוסי� התורה מ� עשה מצות בסת�): אלא אומרי�'
את וענית� שנאמר מלאכה באיסור בי� בעינוי בי� הקודש על
שבתכ� תשבתו ערב עד מערב בערב לחודש בתשעה נפשותיכ�
יכול בערב אי בערב, לומר תלמוד לחודש בתשיעי יתענה יכול
ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה לומר תלמוד משתחש�
אלא לי אי� . . הקודש על מחול שמוסיפי� מכא� יו� מבעוד
שני הוקשו ערב עד מערב לומר תלמוד מני� מלאחריו מלפניו
תלמוד מני� שבת הכיפורי� יו� אלא לי ואי� לזה זה הערבי�
שבות כל שבתכ� לומר תלמוד מני� טוב יו� תשבתו לומר
יכול מלאחריה. בי� מלפניה בי� לה מוסי� אתה שובת שאתה
תעשה אשר הנפש וכל לומר תלמוד התוספת על כרת ענוש יהא
אומר הוא בעינוי וכ� וגו' והאבדתי הזה היו� בעצ� מלאכה כל
על וגו' ונכרתה הזה היו� בעצ� תעונה לא אשר הנפש כל כי
התוספת. על כרת עונש אי� אבל כרת ענוש יו� של עיצומו

סקי"ט.35) משנ"ב וראה א, סעי� תרח מסימ� לעיל כמובא
"הוא36) – השמשות דבי� שבזמ� סק"ג אחרו� קונטרס ע"פ

ויש סיני". מהר הוא ועומד מקובל (ש)הרי כרחו בעל תוספת
לבי� ממש הסמו� בזמ� ממלאכה כשפורש הוא שכ� לומר
(לפני יו� ודאי כשהוא ממלאכה לפרוש צרי� שהרי – השמשות
לא א� א� שבת לתוספת נחשב זה ג� – השמשות) בי� ספק

בפירוש. סק"ג).קיבלו קו"א ע"פ ,21 הערה אדה"ז משו"ע הלכות (קיצור

אינ�37) שבלב ש'דברי� רבינו פסק הכיפורי� יו� לגבי
ז): סעי� תרח (סימ� וז"ל מלאכה. לעשות לחזור ויכול דברי�'
בדעתו שהסכי� אע"פ גדול היו� בעוד מאכילתו הפסיק א�
שלא כיו� ולאכול לחזור לו מותר אעפ"כ היו� עוד לאכול שלא
כ� הוציא וא� דברי� אינ� שבלב דדברי� בשפתיו כ� הוציא
כלו� קבלתו אי� המנחה פלג קוד� עדיי� הוא א� . . בשפתיו
אחר הוא זה) על טע� רס"א סי' (עיי� וא� ולאכול לחזור ומותר

יו� של חומר כל עליו וחל קבלתו מועלת אזי המנחה פלג
וסיכה. וברחיצה במלאכה ואסור הכיפורי�

תלוי,38) אש� עליה וחייב לילה ספק הוא השמשות בי� אבל
לאוסופי. קרא צרי� סקי"ט).ולא משנ"ב עז, סימ� השלח� (קצות

מבי�39) עשה שהוא התוספת עדי� דלא סק"ג: אחרו� קונטרס
בכלל הוא השמשות בי� שג� ועוד כרת, ספק שהיא השמשות
לחשכה סמו� שהוא כיו� יו� הוא א� א� כרחו בעל התוספת
ואפילו סיני, מהר הוא ועומד מקובל הרי קיבלו שלא וא� ממש,

השבותי�. התירו הכי
(40233 עמוד טז וחלק 58 עמוד חי"ט שיחות לקוטי ע"פ

הביאור. אריכות ש� וראה הגליו�, ובשולי 24 הערה
כ�41) תפלה לעני� שאמרו כש� ג: סעי� רסז סימ� כדלהל�

המנחה מפלג ולאכול לקדש שיכול היו� קידוש לעני� אמרו
זו ובאכילה עדיי� ערבית התפלל לא א� אפילו ולמעלה
שחייב סעודות מג' אחת סעודה חובת ידי יוצא יו� שמבעוד
אצלו נעשה שבת תוספת עליו קיבל שכבר (כיו� בשבת לאכול
בלילה סעודתו שימשי� מחמירי� ויש דבר) לכל עצמה כשבת
ג' שיקיי� כדי הכוכבי� צאת אחר לפחות כזית שיאכל עצמו
חכמי� למדו� אלו סעודות שג' דכיו� עצמה בשבת סעודות
לפיכ� בשבת המ� אכילת אצל היו� פעמי� ג' שנאמר ממה
לחוש וטוב בתוספתו ולא יו� של בעיצומה לאכל� צרי�

לדבריה�.
כמו עצמו, היו� דיני בתוספת חלי� לא דברי� לכמה אמנ�
וקוד� התוספת בזמ� אפילו פסח במוצאי מיד חמ� אכילת היתר
סעודתו שנמשכה מי ג: סעי� תצא בסימ� כמבואר הבדלה.
הכוכבי� צאת לאחר עד פסח של האחרו� טוב יו� במוצאי
ולא ערבית התפלל לא שעדיי� א� בסעודה חמ� לאכול מותר
דכיו� כלל בהבדלה תלוי אינו חמ� שאיסור לפי כלל הבדיל
טוב יו� קדושת ממנו הלכה וכבר דבר לכל לילה הוא שחשכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `rivn `aa(ipy meil)

,(` gi ziy`xa) weqta xn`páLé àeäå ,àøîî éðìàa 'ä åéìà àøiå'©¥¨¥¨§¥Ÿ¥©§¥§Ÿ¥
.'íBiä íçk ìäàä çút:`xnbd zl`eyéàî[dpeekd dn-].'íBiä íBçk' ¤©¨Ÿ¤§Ÿ©©§©

:`xnbd zx`aníBéä BúBà ,àðéðç éaøá àîç éaø øîàmik`lnd e`ay ¨©©¦¨¨§©¦©¦¨©
,mdxa` z` xwal,äéä íäøáà ìL äìéî ìL éLéìL íBédleg did f`y §¦¦¤¦¨¤©§¨¨¨¨

,xzeiaì àeä Ceøa LBã÷ä àáea ìBàLly enelyàéöBä ,íäøáà ¨©¨¨¦§§©§¨¨¦
,d÷ézøðî äîç àeä êeøa LBã÷ämikxc ixaere ,ce`n mg didiy ick ©¨¨©¨¦©§¦¨

,miievn eidi `l÷éãö BúBà çéøèé àìL éãë,mdxa` -.íéçøBàá §¥¤Ÿ©§¦©©¦§§¦
,migxe` miribn `ly mdxa` d`xykàøáì ÷téîì øæòéìàì déøãL- ©§¥¤¤¦¤¤§¥©§¨¨

edqipkie aye xaer yi m` ze`xl ,dvegd z`vl xfril` ecar z` gly
,ezialçkLà àìå ÷ôðxtiqe xfge ,gxe` ixaer `vn `le ,xfril` `vi - ¨©§Ÿ£§©

,mdxa`løîà,mdxa` elCì àðîéäî àìzxne` .jixacl oin`n ippi` - ¨©Ÿ§¥§¨¨
,`xnbdïîú éøîàc eðééä,l`xyi ux`a mixne`y dnl xewnd df -úéì ©§§¨§¥©¨¥

éãáòa àúeðîéä.[micara zepn`p oi`-] ¥§¨§©§¥
eäéà ÷ôð,envra mdxa` `vi -äééæç[ed`x-],àeä êeøa LBã÷äì ¨©¦©§¥§©¨¨

àáaà éà÷c.[gzta cnery-]áéúëc eðééä,(b gi my) [aezky edf-] §¨¥£¨¨©§¦§¦
,LipirA og iz`vn `p m` ,ipc` ,xn`Ie','Ecáò ìòî øBáòú àð ìàxn`y ©Ÿ©£Ÿ¨¦¨¨¨¦¥§¥¤©¨©£¥©©§¤

.exwal `ay d"awdl z`f
j`àæçc ïåék,d"awd d`xy oeik -éøLå øñà à÷cepia` mdxa`y - ¥¨§¨¨§¨¨©§¨¥

,dxizde ,ezlin mewn lr zyeagzd z` xywøîà,d"awdçøBà åàì ¨©¨©
àëä í÷éîì àòøà:`xnbd zx`an .o`k cenrl ux` jxc df oi` -eðééä ©§¨§¥©¨¨©§

áéúëc(a gi my) [aezky edf-]ìL äpäå ,àøiå åéðéò àMiå'íéLðà äL ¦§¦©¦¨Ÿ¥¨©©§§¦¥§Ÿ¨£¨¦

,'íúàø÷ì õøiå ,àøiå ,åéìò íéávðaezk dligzay ,dyw dxe`kly ¦¨¦¨¨©©§©¨¨¦§¨¨
oeike ,'mz`xwl uxIe' aezk jyndae ,eil` jenqa rnyny ,'eilr miaSp'¦¨¦¨¨©¨¨¦§¨¨

.mz`xwl ux dn myl ,miaexw eidy`l`cdéìò eî÷ eúà àø÷éòî- ¥¦¨¨¨¨©¥
j` ,ecil ecnre eribd md dligza,eøîà ,àøòö déì äåäc eäeéæç ék¦©§§©¨¥©©¨¨§

àëä í÷éîì àòøà çøBà åàìexn` ,dlindn xrv el yiy e`xyk - ¨©©§¨§¥©¨¨
.o`k cenrl ux` jxc df oi` ,mik`lnd

:`xnbd zl`eyeäðéð ïàîd mze` md in -ìL'.'íéLðà äL:dpereìàëéî ©¦§§Ÿ¨©¨¦¦¨¥
.ìàôøe ìàéøáâå.mzyly eribd dn myl `xnbd zx`aneàaL ìàëéî §©§¦¥§¨¥¦¨¥¤¨
äøN úà øNáì.oa dl cleiyíäøáà úà àtøì àaL ìàôø.ezlinn §©¥¤¨¨§¨¥¤¨§©¥¤©§¨¨

íBãñì déëtäîì ìæà ìàéøáâ.mecq z` jetdl jld - ©§¦¥¨©§¦©§¥¦§
:`xnbd zl`eyáéúk àäå,(` hi my)äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå' §¨§¦©¨Ÿ§¥©©§¨¦§Ÿ¨

,'áøòa:`xnbd dper .l`ixab wx `le ,mipy ekldy ixdìàëéî ìæàc ¨¤¤§¨©¦¨¥
ì ,déãäaèBìì déáæLwx j` ,hel z` livdl ick ,enr jld l`kiny - ©£¥§¥§¥§

.mecq z` jtd l`ixabéîð à÷éãcg` j`ln wxy weqtdn mb wiecne - ©§¨©¥
,mecq z` jtd[áéúëã],(dk hi my)'ìàä íéøòä úà Côäiå'oeyla - ¦§¦©©£Ÿ¤¤¨¦¨¥

,cigiáéúk àìå[aezk oi`e-]eëôäéå,miax oeyldðéî òîLcg` wxy §Ÿ§¦©©£§§©¦¨
.mecq z` jtd
:`xnbd zl`eyàðL éàîdpey recn -íäøáà éáâìmik`lnd enikqdy ©§¨§©¥©§¨¨

,eixacláéúëcexn`y ,(d gi my)'zøac øLàk äNòz ïk'z` elaiwy ¦§¦¥©£¤©£¤¦©§¨
,ezpnfdàðL éàîedpey recne -áéúëc ,èBì éáâìmy) elv` aezky - ©§¨§©¥¦§¦
,(b hi
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המשך ביצור למסכת בבצ מאיעצ ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז תמוז.

כבר כתבתי לו שיחדול לפחד מה יעשה לו בן אדם, ואלקינו שבשמים משגיח על כל אחד ואחת 

והם  ברכותיו,  וקבלת  להמשכת  והכלים  הצנורות  לעשות  צריך  ורק  הטוב,  עצם  והוא  פרטית  בהשגחה 

עניני תורה ומצותי', וכשצריך תוספת ברכה צריך להוסיף בתורה ומצוות שבהם ועל ידם מקבלים ברכות 

השי"ת.

בהנוגע לזוגתו תי' שכותב שבאמצע הלילה צועקת ובוכה כו', יבדקו מזוזות דירתם, והיא תפריש 

איז]ה[ פרוטות לצדקה קודם הדלקת הנרות ובכל יום חול בבוקר, ולפני השינה תקרא פרשה ראשונה של 

קריאת שמע, ולא תאכל מאכלים קשים לעכל שעה או שתים לפני השינה.

נעם לי לקרות שהשתתף בחג הגאולה בכפר חב"ד, ויהי רצון שימשיך השמחה והתעוררות לעניני 

תורה ומצות על כל השנה כולה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"
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2

mixe`ia

Y äøåúä ïî äùò úåöîù [äëלא זה זמ� על אי� אבל
התורה מ� עשה מצות א� כי כרת ולא .35לאו

éñåäì [åëY ùãå÷ä ìò ìåçî óעל נעשית שבת תוספת
אבל הקודש, על מחול להוסי� עצמו על שמקבל ידי
זמ� אי� לעשות, מלאכה לו שאי� מחמת ממלאכה השובת

שבת, תוספת בכלל נחשב קוד�זה האחרוני� הרגעי� (למעט

בפירוש קיבל� כשלא ג� שבת כתוספת הנחשבי� .)36השבת

éñåäì [æëY ùãå÷ä ìò ìåçî óמפיו שיוציא צרי� א�
שמחויב בזמ� שבת תוספת המקבל – שבת תוספת שמקבל
שיוציא צרי� אי� הבא), בסעי� (כמבואר לקבלה כבר
מהר ועומד מקובל שהרי – במחשבתו לא ואפילו מפיו,
טוב לכ�, קוד� שבת התוספת לקבל רוצה וא� סיני,

מפיו .37שיוציא

Y ùãå÷ä ìò ìåçî [çë�יו ודאי שהוא .38מזמ�
Y äëàìî úééùò øåñéàá [èëתוספת עצמו על קיבל א�

השבת את עצמו על שקיבל או ערבית, תפילת ידי על שבת
עצמו על קיבל א� אבל שבות, במלאכת אפילו נאסר –

סת� שבת עלתוספת מחול להוסי� היא התורה שמצות (כמו

תפילה) בלא א� מ�הקודש גמורות במלאכות אלא נאסר לא ,
.39התורה

¯ äëàìî úééùò øåñéàá [ìשל שגדרו משמע זו מלשו�
בלבד מלאכה איסור בו שחל הוא שבת זהתוספת זמ� (אבל

השבת) מקדושת מקבל נחשבת40אינו הדי� מעיקר אמנ� .

קידוש לגבי ממש כשבת זו .41תוספת

zexewn

'יש34) בש� זאת הביא לא (וש� א, סעי� תרח בסימ� עד"ז
החול מ� להוסי� התורה מ� עשה מצות בסת�): אלא אומרי�'
את וענית� שנאמר מלאכה באיסור בי� בעינוי בי� הקודש על
שבתכ� תשבתו ערב עד מערב בערב לחודש בתשעה נפשותיכ�
יכול בערב אי בערב, לומר תלמוד לחודש בתשיעי יתענה יכול
ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה לומר תלמוד משתחש�
אלא לי אי� . . הקודש על מחול שמוסיפי� מכא� יו� מבעוד
שני הוקשו ערב עד מערב לומר תלמוד מני� מלאחריו מלפניו
תלמוד מני� שבת הכיפורי� יו� אלא לי ואי� לזה זה הערבי�
שבות כל שבתכ� לומר תלמוד מני� טוב יו� תשבתו לומר
יכול מלאחריה. בי� מלפניה בי� לה מוסי� אתה שובת שאתה
תעשה אשר הנפש וכל לומר תלמוד התוספת על כרת ענוש יהא
אומר הוא בעינוי וכ� וגו' והאבדתי הזה היו� בעצ� מלאכה כל
על וגו' ונכרתה הזה היו� בעצ� תעונה לא אשר הנפש כל כי
התוספת. על כרת עונש אי� אבל כרת ענוש יו� של עיצומו

סקי"ט.35) משנ"ב וראה א, סעי� תרח מסימ� לעיל כמובא
"הוא36) – השמשות דבי� שבזמ� סק"ג אחרו� קונטרס ע"פ

ויש סיני". מהר הוא ועומד מקובל (ש)הרי כרחו בעל תוספת
לבי� ממש הסמו� בזמ� ממלאכה כשפורש הוא שכ� לומר
(לפני יו� ודאי כשהוא ממלאכה לפרוש צרי� שהרי – השמשות
לא א� א� שבת לתוספת נחשב זה ג� – השמשות) בי� ספק

בפירוש. סק"ג).קיבלו קו"א ע"פ ,21 הערה אדה"ז משו"ע הלכות (קיצור

אינ�37) שבלב ש'דברי� רבינו פסק הכיפורי� יו� לגבי
ז): סעי� תרח (סימ� וז"ל מלאכה. לעשות לחזור ויכול דברי�'
בדעתו שהסכי� אע"פ גדול היו� בעוד מאכילתו הפסיק א�
שלא כיו� ולאכול לחזור לו מותר אעפ"כ היו� עוד לאכול שלא
כ� הוציא וא� דברי� אינ� שבלב דדברי� בשפתיו כ� הוציא
כלו� קבלתו אי� המנחה פלג קוד� עדיי� הוא א� . . בשפתיו
אחר הוא זה) על טע� רס"א סי' (עיי� וא� ולאכול לחזור ומותר

יו� של חומר כל עליו וחל קבלתו מועלת אזי המנחה פלג
וסיכה. וברחיצה במלאכה ואסור הכיפורי�

תלוי,38) אש� עליה וחייב לילה ספק הוא השמשות בי� אבל
לאוסופי. קרא צרי� סקי"ט).ולא משנ"ב עז, סימ� השלח� (קצות

מבי�39) עשה שהוא התוספת עדי� דלא סק"ג: אחרו� קונטרס
בכלל הוא השמשות בי� שג� ועוד כרת, ספק שהיא השמשות
לחשכה סמו� שהוא כיו� יו� הוא א� א� כרחו בעל התוספת
ואפילו סיני, מהר הוא ועומד מקובל הרי קיבלו שלא וא� ממש,

השבותי�. התירו הכי
(40233 עמוד טז וחלק 58 עמוד חי"ט שיחות לקוטי ע"פ

הביאור. אריכות ש� וראה הגליו�, ובשולי 24 הערה
כ�41) תפלה לעני� שאמרו כש� ג: סעי� רסז סימ� כדלהל�

המנחה מפלג ולאכול לקדש שיכול היו� קידוש לעני� אמרו
זו ובאכילה עדיי� ערבית התפלל לא א� אפילו ולמעלה
שחייב סעודות מג' אחת סעודה חובת ידי יוצא יו� שמבעוד
אצלו נעשה שבת תוספת עליו קיבל שכבר (כיו� בשבת לאכול
בלילה סעודתו שימשי� מחמירי� ויש דבר) לכל עצמה כשבת
ג' שיקיי� כדי הכוכבי� צאת אחר לפחות כזית שיאכל עצמו
חכמי� למדו� אלו סעודות שג' דכיו� עצמה בשבת סעודות
לפיכ� בשבת המ� אכילת אצל היו� פעמי� ג' שנאמר ממה
לחוש וטוב בתוספתו ולא יו� של בעיצומה לאכל� צרי�

לדבריה�.
כמו עצמו, היו� דיני בתוספת חלי� לא דברי� לכמה אמנ�
וקוד� התוספת בזמ� אפילו פסח במוצאי מיד חמ� אכילת היתר
סעודתו שנמשכה מי ג: סעי� תצא בסימ� כמבואר הבדלה.
הכוכבי� צאת לאחר עד פסח של האחרו� טוב יו� במוצאי
ולא ערבית התפלל לא שעדיי� א� בסעודה חמ� לאכול מותר
דכיו� כלל בהבדלה תלוי אינו חמ� שאיסור לפי כלל הבדיל
טוב יו� קדושת ממנו הלכה וכבר דבר לכל לילה הוא שחשכה
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mixe`ia

¯ è"åéå úåúáù úñéðëá [àìשבת תוספת קבלת אופני
בתפילה א. השבת: הקהל)בכניסת או היחיד .42(תפילת

נרות בהדלקת תפילה43ב. בלא אפילו � בקבלה ג. .44.

ממילא החלה שבת תוספת .45ד.
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שביתת לעני� א� כי צרי� אי� הקודש על מחול להוסי� (וא� . .
שבתכ� תשבתו שכתוב ממה נלמד שזה ממלאכה טוב יו�
בקדושת התלויי� דברי� שאר לעני� אבל רס"א) בסי' כמ"ש
צרי� אי� תקכ"ט סימ� עיי� קודש מקרא מצות כגו� היו�
שאינו חמ� אכילת לעני� שכ� וכל הקודש על מחול להוסי�
לאכול אסור מועד של בחולו א� שהרי היו� בקדושת כלל תלוי

חמ�.
רסג.42) ובסימ� ז סעי� להל� כמבואר
רסג.43) סימ� כדלהל�

א�44) לדינא נפק"מ שיש ונתבאר סק"ג מקו"א לעיל כמבואר
להוציא חייב הא� וכ� שבת', 'תוספת או 'שבת' עליו מקבל

במחשבתו. שיקבל די או בדיבור, זו קבלה
לשבת,45) מאוד סמו� שהוא כל – עליו קיבל שלא אע"פ

סק"ג). (קו"א סיני, מהר הוא ועומד שמקובל
לכ�46) ה�א ��ת�� ��ת הכיפורי�): יו� (לגבי לב כג, ֶַַַָָויקרא

ערב עד מערב �ערב לחד� �ת�עה נפ�תיכ� את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוע�ית�
���כ�. ְְְִֶַַ���ת�

ד סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק

•
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בי�‡ מלפניו בי� המתפלל של אמות ד' בתו� לישב אסור
המקו� כי אמות ד' להרחיק צרי� הצדדי� מ� בי� מלאחריו
כנגדו ושכינה הואיל הוא קודש אדמת עליו עומד המתפלל אשר
שהוא זמ� כל זה במקו� כבוד לנהוג וצרי� צ"ז בסי' כמ"ש

אמות. ד' הוא אד� של ומקומו מתפלל

או בתורה עסוק אלא ש� ובטל יושב להיות רוצה אינו וא�
אי� קדושה בדברי ש� שכשעוסק לישב מותר ותשבחות בשירות
הרהור אבל בפיו תורה דברי שמוציא והוא ש� בישיבתו גנאי
נראית וישיבתו נראה אינו שהרהור לזה מועיל אינו תורה בדברי

קדוש: למקו� גנאי

מותר· חלש הוא המתפלל בצד היושב שא� שאומר מי יש
מוכחת שחולשתו לפי גנאי נראית ישיבתו שאי� לישב לו
בקל לו אפשר אי א� דבריו על לסמו� ויש ישב כ� שמפני עליו

ש�: ולישב אמות ד' להרחיק

לקו�‚ א"צ להתפלל בצידו זה ועמד כבר ישב היושב א�
יחדוהו שלא בבית שמתפלל והוא בגבולו בא זה שהרי
מפני לקו� צרי� לתפלה שיחדוהו הכנסת בבית אבל לתפלה
ואפילו בגבולו בא זה לומר שיי� ולא לכל המיוחד מקו� שהוא
מחבירו מכשול להרי� כדי לקו� הוא חסידות מדת בביתו
היושב של אמות ד' בתו� להתפלל שעמד כשורה שלא שעושה
למקו� גנאי היא וישיבתו מפניו לקו� מחויב ואינו בהיתר כבר

קדוש:

שמא„ שלפניה� אמות ד' בתו� המתפללי� כנגד לעבור אסור
ולא ש� ולעמוד לעבור מותר בצידיה� אבל כוונת� תתבטל

אסור לראותו שיוכל שכל פניה� כנגד יהיה שלא להלאה יל�
בצידיה� אפילו אוסרי� הזוהר וחכמי כוונתו שמתבטלת מפני

אמות: ד' תו�

השלי‰ אסורא� אחריו מתפלל אחד אד� והיה תפלתו �
שא� תפלתו את שאחריו מי שיגמור עד פסיעות ג' לפסוע
בזה לדקדק וצרי� המתפלל כנגד עובר הוא הרי לכ� קוד� יפסע
התחיל: שכבר מאחר אחריו להתפלל התחיל האחרו� א� אפילו

סעיפי� ה' ובו המתפלל כנגד להפסיק שלא קב, סימ� א חלק

שיכלה‡ עד ממתי� מלמטה רוח ממנו ויצא בתפלה עומד היה
שפסק: למקו� וחוזר [הריח] (הרוח)

יכול· ואינו הרבה ונצטער מלמטה רוח ממנו לצאת בקש
ולא הרוח ומוציא אמות ד' לאחוריו הול� עצמו להעמיד
המקו� כנגד מכווני� פניו שיהיו שצרי� מפני לצדדי� יל�
כוונתו ואי� לגמרי כפוסק נראה יהא שלא להתפלל שהתחיל
העולמי� רבו� ואומר הריח שיכלה עד וממתי� לתפלתו לחזור
חרפתנו לפני� וידוע גלוי חלולי� חלולי� נקבי� נקבי� יצרתנו
ואי� במותנו ותולעה רמה בחיינו וכלימה חרפה וכלימתנו
על תפלתו מופסקת וכבר הואיל בתפלה הפסק חשוב זו אמירה
תפלתו יגמור ולא שפסק למקו� וחוזר למקומו וחוזר הרוח ידי
וקבעה כא� להתפלל התחיל וכבר הואיל ש� שנתרחק במקו�
השכינה ממקו� נתרחק להתעטש וכשבקש כא� מקו� השכינה

לשכינה. שקבע למקו� לחזור הוא צרי� לפיכ�

רבו� ולומר אמות ד' להרחיק המדקדקי� אפילו נהגו לא ועכשיו
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אלא להרחיק הצריכו שלא לומר זכות שלמדו ויש וכו'

גדול בזיו� לו שזה בצבור כשמתפלל אבל בביתו כשמתפלל

כבוד שגדול כלל להרחיק צרי� אינו וכלימתו בשתו לכל שנראה

שאי� כיו� כו' רבו� ג"כ לומר אי� להרחיק שא"צ וכיו� הבריות

הריח. שיכלה עד ממתי� רק ניכרת וכלימתו חרפתו

להעמיד חייב יכול א� אבל עצמו להעמיד יכול כשאינו זה וכל
בל משו� בזה ואי� בתפלה להפיח שלא דאפשר מה בכל עצמו
צ"ב: בסי' כמ"ש עצמו יעמיד לנקביו נצר� א� ואפילו תשקצו

אֿב סעיפי� עטוש או בתפלתו רוח לו שנזדמ� מי קג, סימ� א חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

dxez ihewl

הפרק: "חלקתוכ� � האלקית נפש של מהותה ביאור

שכל מגדר שלמעלה אלקה"

øàáúð [àéðúä øôñ àåä] íéðåðéá ìù øôñá äðä
ãâðë úåðéçá øùòî äìåìë" àéäù ùôðä ïéðòá
[àéðúá] øàáúð ïëå ,"'åë úåðåéìò úåøéôñ øùò
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî"

."'åë
כלומר, קדושה, נשמה יש מישראל אד� בכל
נשמה לו יש � הגו� את המחי' הנפש על שנוס�
של מהותה ומהי רוחניי�. חיי� לו הנותנת קדושה,

אלה? וחיי� זו נפש

כלולה שבאד� האלקית שהנפש מובא התניא בספר
בינה �"חכמה השכל כוחות (שלשה כוחות מעשרה
הוד נצח תפארת גבורה "חסד � מדות ושבע דעת",
עליונות. ספירות מעשר ש"נשתלשלו" מלכות"), יסוד

בצלמנו אד� "נעשה הכתוב פירוש [שזהו
"עשר ית' מאתו האציל שהקב"ה דכש� כדמותנו",
הוא שמה� אלקיי�, כוחות (עשרה עליונות" ספירות
לקיימ� כול� הנבראי� כל שבתו� והחיות האור שפע
אלו, כוחות עשרה האד� בנפש ישנ� כ� � ולהחיות�)
ספירות מעשר הוא האד� נשמת ששורש לפי והיינו

מה�)]. "נשתלשלה" (שהיא עליונות

" התניא וכ�כלולהומלשו� בחינות", מעשר
" התניא ועצמותמלשו� עשרמהות שה� האלקית נפש

ה� ה� הללו כוחות שעשרה משמע, � בחינותי'"
עצמה. הנשמה מהות

כ�:] אינה שהאמת ומבאר [והול�

äîëçä íâù êéà øàáúð àìå íù øñç úîàá êà
úðéçá ÷ø àåä ì"ðä úåðéçá øùòáù úéùàø àéäù

.ùôðä úåäîå úåéîöòì ãáìá éìë
עשר ה� הנפש ועצמות שמהות בתניא מ"ש
רק ה� הנפש שכוחות בזה, הכוונה הנפש, בחינות

להנפש. "כלי�" בגדר

יד� שעל אומנות כלי לו שיש אומ� � לדבר משל
לכלי בהתא� פעולה כל שונות, פעולות פועל הוא
לפעול תוכל שהנפש כדי כ�, בו, משתמש שהוא
עשרה לה יש ממנה, שחו� דברי� ע� קשר וליצור

מס פעולות פועלת היא יד� שעל ויימות.כוחות

עצמה, הנפש מהות אינ� הנפש שכוחות ונמצא
מבטאת הנפש יד� שעל לה ש"ניתנו" "כלי�" ה� אלא

עצמה. את

העליו� הכח שהוא החכמה, לכח ביחס אפילו וזהו
על האד� נפש יתרו� הוא (ובו הכוחות מעשר ביותר
ועצמותה מהותה אי� מקו� שמכל חיי�), בעלי נפש

שבה. השכל הנפש של

ìëùä çëì éìë ÷ø àåä éîùâä çåîäù åîë
ìëùä çë æ"ãò êë ,ùôðäî èùôúîä äîëçäå

.ùôðä úåéîöòå úåäîì éìë ÷ø àåä ùôðáù
כלי אלא אינו החכמה כח שאפילו שאמרנו זה
שמצינו מה בדוגמת זה הרי הנשמה, ועצמות למהות
המוח הוא � "כלי" לו שיש עצמו, החכמה בכח
יוכל השכל שכח דכדי פועל, הוא ידו שעל � הגשמי
בגו�, מלובשת למטה הנפש בהיות דבר איזה להשכיל

(המוח). "כלי" באמצעות לפעול הוא מוכרח

רוחני כח הוא עצמו שהכח לפי הדבר, וטע�
הנשמה (וכמו גשמי גדר מכל מופשט בתכלית,
ומשכלת תורה לומדת שהיתה עד�, בג� בהיותה
מקו� מכל א� גשמי), במוח צור� בלי הש�, בגדולת
יכול הוא ידו על ורק גשמי במוח מתלבש הוא

השכלות. להשכיל

"כלי" אלא אינו השכל כח עצ� הרי זה דר� ועל
השכל, מגדר מופשטת עצמה דהנפש עצמה, לנפש
להשכיל כדי השכל בכח "מתלבשת" שהיא אלא

הימנה. שמחו� עניני� ולהבי�

,ùôðä úåéîöòå úåäîî àåä ìëùäù àì ìáà
íéîòôù ,úò ìëá íãàá äåù åðéà ìëùä éøäù
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אלא להרחיק הצריכו שלא לומר זכות שלמדו ויש וכו'

גדול בזיו� לו שזה בצבור כשמתפלל אבל בביתו כשמתפלל

כבוד שגדול כלל להרחיק צרי� אינו וכלימתו בשתו לכל שנראה

שאי� כיו� כו' רבו� ג"כ לומר אי� להרחיק שא"צ וכיו� הבריות

הריח. שיכלה עד ממתי� רק ניכרת וכלימתו חרפתו

להעמיד חייב יכול א� אבל עצמו להעמיד יכול כשאינו זה וכל
בל משו� בזה ואי� בתפלה להפיח שלא דאפשר מה בכל עצמו
צ"ב: בסי' כמ"ש עצמו יעמיד לנקביו נצר� א� ואפילו תשקצו

אֿב סעיפי� עטוש או בתפלתו רוח לו שנזדמ� מי קג, סימ� א חלק

•
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8

dxez ihewl

הפרק: "חלקתוכ� � האלקית נפש של מהותה ביאור

שכל מגדר שלמעלה אלקה"

øàáúð [àéðúä øôñ àåä] íéðåðéá ìù øôñá äðä
ãâðë úåðéçá øùòî äìåìë" àéäù ùôðä ïéðòá
[àéðúá] øàáúð ïëå ,"'åë úåðåéìò úåøéôñ øùò
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî"

."'åë
כלומר, קדושה, נשמה יש מישראל אד� בכל
נשמה לו יש � הגו� את המחי' הנפש על שנוס�
של מהותה ומהי רוחניי�. חיי� לו הנותנת קדושה,

אלה? וחיי� זו נפש

כלולה שבאד� האלקית שהנפש מובא התניא בספר
בינה �"חכמה השכל כוחות (שלשה כוחות מעשרה
הוד נצח תפארת גבורה "חסד � מדות ושבע דעת",
עליונות. ספירות מעשר ש"נשתלשלו" מלכות"), יסוד

בצלמנו אד� "נעשה הכתוב פירוש [שזהו
"עשר ית' מאתו האציל שהקב"ה דכש� כדמותנו",
הוא שמה� אלקיי�, כוחות (עשרה עליונות" ספירות
לקיימ� כול� הנבראי� כל שבתו� והחיות האור שפע
אלו, כוחות עשרה האד� בנפש ישנ� כ� � ולהחיות�)
ספירות מעשר הוא האד� נשמת ששורש לפי והיינו

מה�)]. "נשתלשלה" (שהיא עליונות

" התניא וכ�כלולהומלשו� בחינות", מעשר
" התניא ועצמותמלשו� עשרמהות שה� האלקית נפש

ה� ה� הללו כוחות שעשרה משמע, � בחינותי'"
עצמה. הנשמה מהות

כ�:] אינה שהאמת ומבאר [והול�

äîëçä íâù êéà øàáúð àìå íù øñç úîàá êà
úðéçá ÷ø àåä ì"ðä úåðéçá øùòáù úéùàø àéäù

.ùôðä úåäîå úåéîöòì ãáìá éìë
עשר ה� הנפש ועצמות שמהות בתניא מ"ש
רק ה� הנפש שכוחות בזה, הכוונה הנפש, בחינות

להנפש. "כלי�" בגדר

יד� שעל אומנות כלי לו שיש אומ� � לדבר משל
לכלי בהתא� פעולה כל שונות, פעולות פועל הוא
לפעול תוכל שהנפש כדי כ�, בו, משתמש שהוא
עשרה לה יש ממנה, שחו� דברי� ע� קשר וליצור

מס פעולות פועלת היא יד� שעל ויימות.כוחות

עצמה, הנפש מהות אינ� הנפש שכוחות ונמצא
מבטאת הנפש יד� שעל לה ש"ניתנו" "כלי�" ה� אלא

עצמה. את

העליו� הכח שהוא החכמה, לכח ביחס אפילו וזהו
על האד� נפש יתרו� הוא (ובו הכוחות מעשר ביותר
ועצמותה מהותה אי� מקו� שמכל חיי�), בעלי נפש

שבה. השכל הנפש של

ìëùä çëì éìë ÷ø àåä éîùâä çåîäù åîë
ìëùä çë æ"ãò êë ,ùôðäî èùôúîä äîëçäå

.ùôðä úåéîöòå úåäîì éìë ÷ø àåä ùôðáù
כלי אלא אינו החכמה כח שאפילו שאמרנו זה
שמצינו מה בדוגמת זה הרי הנשמה, ועצמות למהות
המוח הוא � "כלי" לו שיש עצמו, החכמה בכח
יוכל השכל שכח דכדי פועל, הוא ידו שעל � הגשמי
בגו�, מלובשת למטה הנפש בהיות דבר איזה להשכיל

(המוח). "כלי" באמצעות לפעול הוא מוכרח

רוחני כח הוא עצמו שהכח לפי הדבר, וטע�
הנשמה (וכמו גשמי גדר מכל מופשט בתכלית,
ומשכלת תורה לומדת שהיתה עד�, בג� בהיותה
מקו� מכל א� גשמי), במוח צור� בלי הש�, בגדולת
יכול הוא ידו על ורק גשמי במוח מתלבש הוא

השכלות. להשכיל

"כלי" אלא אינו השכל כח עצ� הרי זה דר� ועל
השכל, מגדר מופשטת עצמה דהנפש עצמה, לנפש
להשכיל כדי השכל בכח "מתלבשת" שהיא אלא

הימנה. שמחו� עניני� ולהבי�

,ùôðä úåéîöòå úåäîî àåä ìëùäù àì ìáà
íéîòôù ,úò ìëá íãàá äåù åðéà ìëùä éøäù
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øáãé íéîòôù ãò ,ïë àì íéîòôå åúòã ìåìö
.íéáø íééåðéù ìëùäá ùé ë"àå ,íéúåèù

השכל, היא הנפש ועצמיות שמהות לומר אפשר אי
וכמו שינויי�. שו� שיהיו שיי� לא הנפש בעצ� כי
בנקודת אשר � הגו� חיות שהיא החיונית, בנפש שמצינו
שינויי�, שיי� לא מת) (ולא חי הוא שהאד� זה החיי�,
אלא � קט� לרגע אפילו הפסק בזה שיי� שלא וכ"ש
שהאד� וזה ממש. בשווה הוא למיתתו עד שנולד מהרגע

הפירוש אי� לגדלות מקטנות דהרישנפשוצומח גדלה,
יומו) ב� תינוק (בהיותו קט� כשגופו בי� הנפש אותה זו
דה"נפש והגדלות, הצמיחה בתכלית הוא כשגופו בי�

עוג". של גופו להחיות יכול שבתינוק

שאי שבאד�, הקדושה בנשמה הוא זה דר� ועל
לשינויי�, שנית� עני� היא שעצמיותה לומר אפשר
השכל בגילוי רבי� שינויי� שיש רואי� שאנו ומאחר
שאי� כרח� על לא), ופעמי� צלולה דעתו (שלפעמי�

הנפש. עצמיות השכל

ùôðä úåéîöò àåä ìëùäù øîåì øùôà éà ïëìå
ïäù 'éúåðéçá øùò ÷ø àåä ùôðä úåéîöòùå ùîî
'à úåàéöî àéäù øîåì åìéôà åà ,úåãîå ìëù

.ìëù àåäå
לומר אפשר שאי בלבד זו דלא מוב�, מזה אשר

מורכבת הנפש מושללמעשרשעצמיות שזה � בחינות
מחמת רק אלאהשינויי�לא (כנ"ל), הנפש שבכוחות

מורכבת אינה דבר של העצמית שנקודה מפני ג�
ובמילאמריבוי אחת, נקודה היא אלא שוני� דברי�

מורכבת הנפש שמהות לומר שאי� בפשטות מוב�
כוחות;מעשרה

היא הנשמה שעצמיות לומר אפשר אי ג� אלא
שכל.אחת(נקודה של כח והיא) ,

.ãáì éìë ÷ø àåä ìëùäù àìà

,ìëùäî äìòîì ùôðá ùéù ïåöø úðéçá åìéôàå
åà àúô÷ø÷ '÷ð ë"â ,'åë äìò êë ÷åúù ïéðò åîë
.éìë úðéçá ïë íâ àåäù àçåî ìò àéôçã àúìâìâ
והמדות) השכל (כוחות הנפש כוחות עשר מלבד

כוחות עשרה שה� ישפרטיי�� מה� אחד כל אשר ,

מסויי� אבר דר� ופועל ומוגדר, מיוחד תפקיד לו
� וכו') בלב, � המדות רגש מוח, ידי על � (השכל
יש הנה � הכוחות ראשית היא החכמה כח שבה�
איזה רוצה דכשאד� הרצו�, כח הוא כללי, כח בנפש

מלובש מהנפש מסויי� חלק שרק הפירוש אי� דבר,
אליו. ונמשכת רוצה בכללותה הנפש אלא זה, ברצו�

לידי בא הנפש רצו� עני� שעיקר מוב� מזה אשר
(שרוצה השכל תולדות שאינ� הרצונות באות� ביטוי
או הדבר יוקר בשכלו שמבי� מפני מסויי� בדבר
מ� שלמעלה ברצו� אלא ממנו) לו שתהי' התועלת
רוצה שהאד� מה למשל (כמו נפשו מעצ� ונובע השכל,
שכלית הכרה או התבוננות תולדת זה רצו� שאי� לחיות,
האד�). נפש בעצ� הטבוע רצו� זהו אלא החיי� ביוקר

מ� שלמעלה רצו� בחינת יש כביכול למעלה ג� �
� במחשבה". עלה כ� "שתוק רז"ל כלשו� השכל,

הנפש, עצ� אינו הרצו� כח ג� מקו�, מכל א�
לאיזה הנפש ו"המשכת" "הטיית" הוא הרצו� שהרי
הטי' שו� שיי� אינו הנפש שבעצ� "מה דבר,

דבר". מכל מובדל הוא כי דבר, לשו� והמשכה

מזה מוכח הנפש) עצ� אינו (שהרצו� זה עני�
או "קרקפתא", בש� הקבלה בספרי נקרא הרצו� שכח
על החופה (גולגולת מוחא" על דחפיא "גלגלתא
מסויי� לאבר נמשל שהרצו� גופא דזה המוח),
אלא אינו הוא שג� מורה "כלי") גדר הוא (ד"אבר"
ע"י ופועלת מתבטאת שהנפש היינו להנפש, כלי

עצמה. הנפש זו אי� אבל הרצו�,

הרצו�) כח (וא� הנפש כוחות שעשר שהוכח [לאחרי

מהות מהי לבאר ימשי� הנפש, ומהות עצמיות אינ�

הנפש:] ועצמות

åðéàù ,äåìà ÷ìç àéä ùôðä úåîöòå úåäî äðäå
øåà àìà ,ãçåéî øãâ ïäì ùéù úåðéçá øùò øãâá

.'åë èåùô
כי פשוט", רוחני אחד עצ� "כולה היא הנפש
אלקה", "חלק אלקי, ניצו� היא הנפש ועצמיות מהות
שהרי ספירות, עשר בגדר אינו עצמו שהקב"ה וכש�
וציור גדר בשו� ח"ו אותו ולהגביל להגדיר אפשר אי
"חלק שהוא הנשמה עצ� כ� בסמו�), שיסביר (כפי
השכל "בגדר לא [וג� וציור גדר מכל מופשט אלקה"
גשמי, אור [כמו פשוט" "אור ונקרא נברא"], שהוא

וציור]. גוו� שו� בו שאי� למשל,

øùò ïéðòá äìòîì ìùîðä äæî ïáåé ïë åîë äðäå
.ä"á óåñ ïéà ìéöàîä éáâì úåðåéìò úåøéôñ

אשר הדבר, ופירוש אלקה", אחזה "ומבשרי כתיב
הקב"ה כי אלקות, להבי� נית� בנפש ההתבוננות ע"י
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

פעולותי' ואופ� כוחותי' ופרטי האד� נפש את ברא
אלקות. על כמשל ישמשו שה� כזה באופ�

אל הנפש כוחות של שמהיחס מוב�, מזה אשר
עשר בי� היחס את להבי� נית� הנפש, ועצמיות מהות
"מאציל"). (שנקרא עצמו הקב"ה אל עליונות ספירות

.ùôðá äèîì àåä êë äìòîì àåäù åîëù åà
הוא אלקות, על משל היא שהנפש הטע� עומק

וכוחותי' שהנפש וכמובאמשתלשלי�לפי מאלקות,
משתלשלי� הנפש כוחות שעשרה מהתניא, לעיל

עליונות. ספירות מעשר

הנפש, עצמיות אודות כא� משנ"ת לעני� וכ"ה
"שא פשוט", "אור לפישהיא � בחינות" עשר בגדר ינו

מגדר שלמעלה ב"ה סו� אי� מעצמיות הוא שמקורה
בסמו�). שיבאר (כפי ספירות עשר

הנפש עצ� בי� היחס לאופ� שהסיבה ונמצא
לפי היא להנפש) כלי אלא אינ� (שהכוחות לכוחותי'

כביכול למעלה הוא שכ�

ומבאר:] שהול� [וכפי

÷ø àéä úåìéöàã äàìéò äîëç úðéçá åìéôàù
äðéà ìáà ,ä"á óåñ ïéà øåàì ãáì éìë úðéçá
úéìëúá èåùô àåä éë ,ä"á ìéöàîä ìù åúåéîöò
úåäî äæéà àåä äîëç úðéçá ë"àùî ,úåèéùôä

.ãçåéî øãâå
כלל" איהו מדות אלי� מכל "לאו בתיקוני� איתא
לפי ספירות)], (עשר הללו מדות מכל אינו ית' [הוא
דאצילות" עילאה "חכמה � הראשונה הספירה שאפילו
שהיא כפי � ית' חכמתו היינו � העליונה [חכמה
"עול� הנקרא ביותר, העליו� בעול� מתגלית
חכמה; שמהותה מיוחד", "גדר לה יש האצילות"]
שאי� סו�", "אי� הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה ואילו
שהוא מפראג, המהר"ל ובלשו� וגדר, צורה שו� לו

הפשיטות". בתכלית "פשוט ית'

åîöò úà ìéôùîù ,äåðòå äìôùä åäæ íéëç úðàå
.äîëçá ùáìúî úåéäì ìåëéáë

ידיעא" בחכמה ולא חכי� "אנת איתא בתיקוני�
ידיעה שו� לנבראי� שאי� אלא "חכ�" ית' (הוא

ית'). בחכמתו והשגה

על לומר נית� לא חכי�") ("אנת גופא זה אול�
חכמה בגדר אינו ית' הוא כי ובעצמו, בכבודו הקב"ה
הנבראי�), ידיעת בגדר שאינה כזו חכמה (אפילו כלל

השפיל שהקב"ה היא, חכי�" "אנת באמר� וכוונת�
("להאציל" החכמה בעני� כביכול עצמו את וצמצ�
� אז ורק חכמה), של מוגדר כח ית' מאתו ולגלות
"אנת ית' עליו לומר נית� זה וצמצו� "השפלה" לאחרי

חכי�".

éäåîøâå éäåéçå [ä"á óåñ ïéà øåà] åäéà éæàå
,ãç [úåìéöàã úåøéôñ øùò ìù íéìëäå úåøåàä]

.ìëùá ùôðä úåùáìúä åîë àìå
היא ית' מאתו עילאה" "חכמה שגילוי אע"פ
"פשוט עצמו מצד ית' הוא כי עצומה, השפלה
זו, התלבשות לאחרי מקו�, מכל � הפשיטות" בתכלית
שאר ע� (וכ� החכמה ע� מתאחד ב"ה האי�ֿסו� הרי
אפשר שאי עד ההתאחדות, בתכלית הספירות) עשר

והספירות. האי�ֿסו� בי� להפריד

ע� מתאחדת אינה שהיא האד�, בנפש כמו ולא
הרמב"� וכמ"ש שבה, השכל ע� לא אפילו כוחותי',
בידיעת כי אחד", ודעתנו אנו "אי� נבראי� שאצל
האד� שוני�: עניני� משלשה הרכבה יש האד�
השיג ידו (שעל שלו הדעת וכח הידוע, הדבר היודע,
מהות על נוס� דבר הוא הדעת כח שהרי הדבר), את
שו� בלי פשוטה "אחדות הוא הקב"ה משא"כ הנפש;
ומכל צד מכל "אחד והוא כלל", ריבוי וצד הרכבה
היודע הוא אומר אתה נמצאת ייחוד, דר� ובכל פינה
זה ודבר אחד, הכל עצמה הדיעה והוא הידוע והוא
בלב ולא לשמעו באוז� ולא לאומרו בפה כח אי�
עצמותו יחוד עני� והוא בוריו". על להכירו האד�

מדותיו. ע� ית' ומהותו

היודע והוא המדע "הוא בעני� הרמב"� דברי תוכ�
נקרא � ית') מידותיו ע� סו� האי� (התאחדות כו'"
וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו והקבלה הזהר בלשו�
הכלי�" ה� וגרמוהי האורות ה� "חיוהי פירוש, חד",
כוחות עשרה (ה� הקדושות הספירות שבעשר כידוע �
יש עלמי�") בהו� "לאנהגא ית' מאתו שנאצלו אלקיי�
החיות הוא הספירה של (ה"אור" ו"כלי�" "אורות"
ההגדרה הוא וה"כלי" שבהספירה, האלקי והאור
"איהו בזהר אמרו זה ועל � הספירה) של והציור
אור היינו � ד"איהו" חד", וגרמוהי איהו חד וחיוהי
והכלי� האורות ע� 'חד" הוא � עצמו ב"ה סו� אי�

הספירות. עשר של

חסד שבמידת האלקי (והגילוי) שהאור דאע"פ
של החיות (שהוא ומצוייר מוגדר אור הוא (לדוגמא)
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פעולותי' ואופ� כוחותי' ופרטי האד� נפש את ברא
אלקות. על כמשל ישמשו שה� כזה באופ�

אל הנפש כוחות של שמהיחס מוב�, מזה אשר
עשר בי� היחס את להבי� נית� הנפש, ועצמיות מהות
"מאציל"). (שנקרא עצמו הקב"ה אל עליונות ספירות

.ùôðá äèîì àåä êë äìòîì àåäù åîëù åà
הוא אלקות, על משל היא שהנפש הטע� עומק

וכוחותי' שהנפש וכמובאמשתלשלי�לפי מאלקות,
משתלשלי� הנפש כוחות שעשרה מהתניא, לעיל

עליונות. ספירות מעשר

הנפש, עצמיות אודות כא� משנ"ת לעני� וכ"ה
"שא פשוט", "אור לפישהיא � בחינות" עשר בגדר ינו

מגדר שלמעלה ב"ה סו� אי� מעצמיות הוא שמקורה
בסמו�). שיבאר (כפי ספירות עשר

הנפש עצ� בי� היחס לאופ� שהסיבה ונמצא
לפי היא להנפש) כלי אלא אינ� (שהכוחות לכוחותי'

כביכול למעלה הוא שכ�

ומבאר:] שהול� [וכפי

÷ø àéä úåìéöàã äàìéò äîëç úðéçá åìéôàù
äðéà ìáà ,ä"á óåñ ïéà øåàì ãáì éìë úðéçá
úéìëúá èåùô àåä éë ,ä"á ìéöàîä ìù åúåéîöò
úåäî äæéà àåä äîëç úðéçá ë"àùî ,úåèéùôä

.ãçåéî øãâå
כלל" איהו מדות אלי� מכל "לאו בתיקוני� איתא
לפי ספירות)], (עשר הללו מדות מכל אינו ית' [הוא
דאצילות" עילאה "חכמה � הראשונה הספירה שאפילו
שהיא כפי � ית' חכמתו היינו � העליונה [חכמה
"עול� הנקרא ביותר, העליו� בעול� מתגלית
חכמה; שמהותה מיוחד", "גדר לה יש האצילות"]
שאי� סו�", "אי� הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה ואילו
שהוא מפראג, המהר"ל ובלשו� וגדר, צורה שו� לו

הפשיטות". בתכלית "פשוט ית'

åîöò úà ìéôùîù ,äåðòå äìôùä åäæ íéëç úðàå
.äîëçá ùáìúî úåéäì ìåëéáë

ידיעא" בחכמה ולא חכי� "אנת איתא בתיקוני�
ידיעה שו� לנבראי� שאי� אלא "חכ�" ית' (הוא

ית'). בחכמתו והשגה

על לומר נית� לא חכי�") ("אנת גופא זה אול�
חכמה בגדר אינו ית' הוא כי ובעצמו, בכבודו הקב"ה
הנבראי�), ידיעת בגדר שאינה כזו חכמה (אפילו כלל

השפיל שהקב"ה היא, חכי�" "אנת באמר� וכוונת�
("להאציל" החכמה בעני� כביכול עצמו את וצמצ�
� אז ורק חכמה), של מוגדר כח ית' מאתו ולגלות
"אנת ית' עליו לומר נית� זה וצמצו� "השפלה" לאחרי

חכי�".

éäåîøâå éäåéçå [ä"á óåñ ïéà øåà] åäéà éæàå
,ãç [úåìéöàã úåøéôñ øùò ìù íéìëäå úåøåàä]

.ìëùá ùôðä úåùáìúä åîë àìå
היא ית' מאתו עילאה" "חכמה שגילוי אע"פ
"פשוט עצמו מצד ית' הוא כי עצומה, השפלה
זו, התלבשות לאחרי מקו�, מכל � הפשיטות" בתכלית
שאר ע� (וכ� החכמה ע� מתאחד ב"ה האי�ֿסו� הרי
אפשר שאי עד ההתאחדות, בתכלית הספירות) עשר

והספירות. האי�ֿסו� בי� להפריד

ע� מתאחדת אינה שהיא האד�, בנפש כמו ולא
הרמב"� וכמ"ש שבה, השכל ע� לא אפילו כוחותי',
בידיעת כי אחד", ודעתנו אנו "אי� נבראי� שאצל
האד� שוני�: עניני� משלשה הרכבה יש האד�
השיג ידו (שעל שלו הדעת וכח הידוע, הדבר היודע,
מהות על נוס� דבר הוא הדעת כח שהרי הדבר), את
שו� בלי פשוטה "אחדות הוא הקב"ה משא"כ הנפש;
ומכל צד מכל "אחד והוא כלל", ריבוי וצד הרכבה
היודע הוא אומר אתה נמצאת ייחוד, דר� ובכל פינה
זה ודבר אחד, הכל עצמה הדיעה והוא הידוע והוא
בלב ולא לשמעו באוז� ולא לאומרו בפה כח אי�
עצמותו יחוד עני� והוא בוריו". על להכירו האד�

מדותיו. ע� ית' ומהותו

היודע והוא המדע "הוא בעני� הרמב"� דברי תוכ�
נקרא � ית') מידותיו ע� סו� האי� (התאחדות כו'"
וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו והקבלה הזהר בלשו�
הכלי�" ה� וגרמוהי האורות ה� "חיוהי פירוש, חד",
כוחות עשרה (ה� הקדושות הספירות שבעשר כידוע �
יש עלמי�") בהו� "לאנהגא ית' מאתו שנאצלו אלקיי�
החיות הוא הספירה של (ה"אור" ו"כלי�" "אורות"
ההגדרה הוא וה"כלי" שבהספירה, האלקי והאור
"איהו בזהר אמרו זה ועל � הספירה) של והציור
אור היינו � ד"איהו" חד", וגרמוהי איהו חד וחיוהי
והכלי� האורות ע� 'חד" הוא � עצמו ב"ה סו� אי�

הספירות. עשר של

חסד שבמידת האלקי (והגילוי) שהאור דאע"פ
של החיות (שהוא ומצוייר מוגדר אור הוא (לדוגמא)
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c"agקי i`iyp epizeax zxezn

הספירה הגדרת שהוא ה"כלי" וכ"ש דייקא), חסד
("איהו") עצמו ב"ה סו� אי� אור מקו�, מכל � עצמה
"יחודו � זה [דבר היחוד. בתכלית עמה� מתאחד
א� ית'", מאתו שהאציל מדותיו ע� שמתייחד
ק� אי� רוממות לבד "מרומ� ועצמותו שמהותו
השגה בבחינת "אינו � והשגה" ושכל חכמה מבחינת
של מדותיו נקראו ולכ� בה�, מתייחד אי� להשיג
דמהימנותא, רזא הקדוש בזהר הספירות שה� הקב"ה

השכל". מ� שלמעלה האמונה שהיא

.'åë éìë ÷ø àåä íå÷î ìëîå
ע� מתאחד סו� שהאי� למרות מקו�, מכל א�

ע (וכ� כנ"להחכמה "חד" שה� עד הספירות), שאר �
ח"ו גבול בגדר דלמעלה הספירות שאי� מוב� שמזה �

ב"ה סו� אי� אור שהרי סו�, אי� בבחינת ה� אלא
"כלי" אלא החכמה אי� מקו�, מכל � עמה� מתייחד
"פשוט הוא עצמו מצד ב"ה סו� אי� כי סו�, האי� אל

כנ"ל. הפשיטות" בתכלית

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn

•
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡�דש אותיו' ד' בבחי' הידוע א' עני� להקדי' יש הנה
וי"ו עילא"ה רחימ"ו ה"א עילאה יראה י' שה� הוי'
ורו"ד דו"ר שהוא בר"מ וכמ"ש תתאה ודחילו רחימו ה"א
תתאה ורחימו עילאה רחימו באמצע רחימות ב' ונמצא כו',
זמ"ז, מובדלי' דה"א תתאה ודחילו דיו"ד עילאה ודחילו
דהיינו חכמ' היא ה' יראת ה� וכמ"ש תב"ס נעו� ואמנ�
ב' יש דלפ"ז שביו"ד חכמ' היא אחרונה דה' תתא' דיראה
תתאה ודחילו עילאה ברחימו תתאה רחימו חיבור מיני
ידוע והנה לזה. הטע� להבי� ויש דוקא, עילאה בדחילו
בחי' עני� עיקר שזהו הנ"ל עילאה וה' דו' רחימות ב' בעני�
שזהו דוקא שבלב המדות התפעלות בחי' הוא דוי"ו רו"ש
כמו למעלה ממטה לעלות מורגשת בתשוקה לב� ר� א�
שבלב רצו� בביטול לעלות שמתפעל שבלב תשובה
לנמו� מגבוה וירידה המשכה גור� זאת דרצוא והעלאה
בתענוגי' אהבה התפעלות שהוא עילאה רחימ"ו בחי' והוא
מאי"� האלקי' שכליי' ההשגה אור המשכת ע"י שבא
עש (בל"א שבשכל העונג במורגש יש לגלוי דחכ' הנעל�
במורגש נהני� הנשמות כמו וזהו כו'), מוח אי� קוועלט
מאי"� הנק' וזהו ללב ונמש� דבינה בהשגה באה"ר העונג
בינה פנימי' בבחי' דבינה ליש וחכמ' דכתר מאי"� ליש,
יש אוהבי להנחיל כמ"ש ג"כ העוה"ב שרש שזהו כידוע
הרצוא שאחרי עילאה דרחימ"ו שו"ב בחי' והוא כו'
בדחילו יותר העליו� רו"ש עני� וכמ"כ תתאה, דרחימו
דהיינו כנ"ל דוקא תחב"ס שנעו� תתא' ודחילו עילאה
פשוטה עמ"ש בקבלת כמו הנפרד היש ביטול בחי'
ממש ואי"� מ"ה בחי' שהוא רצונו ומבטל א"ע שמכניע
שירא לבד המעשה בפועל בחיצוני' מלובש שהוא רק
לגרו� העלא' בחי' זהו לבד, יר"ח שנק' בקונו למרוד

מ"ה בחי' שהוא וכת"ר דחכ' העליו� מ"ה דבחי' המשכ'
מ"ה וכנחנו כו' האלקי לאי� בעצ� במציאו' שבטל העצמי
היא ה' יראת ה� וז"ש כו', דחכ' מ"ה כ"ח בכל וכ� דמשה
יראה עילאה בדחילו עולה דוקא תתאה דדחילו ממש חכ'
עילאה רחימו מהתפעלות ג� שלמעלה בעצ� דמ"ה עילאה
שעיקר מוצאי' שאנו מה הוא לזה (וראי' וד"ל הנ"ל דבינה
הוא דח"ע ואי"� דמ"ה העליו� אור להשראת הכלי בחי'
היש בביטול שלמטה דמ"ה יתירה וענוה בשפלות דוקא
חכמתא יהיב שא' וכמו פשוטה הכנעה שזהו לבד
לחכימי' רק ח"ע בחי' נות� שאינו מפני והיינו לחכימי"�,
ממש לכל כעפר ונפשי וכמו פשוטה וגסות היש בביטול
וכמו הרוח, בגסי החכמ' תמצא שלא בתורת� לבי פתח אז
וזהו כו', כי� עלי' דעתו שמרחיב במי היא בי� לא שאמרו
האד� מכל יותר למשה ח"ע פנימי' שנמש� הטע� עיקר
הטע� וזהו כידוע, כו' האד� מכל יותר עניו שהי' לפי כו'
במ"ת וכ� כו', בשמעתתא ופתח באימתא יתיב דרבא בעני�
שזהו כו' פב"פ לקבל זכו עומ"ש בקבלת נעשה שאמרו
וביטול העלאה בחי' דוקא שזהו ונמצא כו'). להל� מה עני�
ביכולת אי� אשר העליו� דמ"ה עליונה המשכה שגור�
דוקא והוא כנ"ל כלל להמשי� שבלב דרצוא העלאה בחי'

ההכנעה והטע�עוצ� וד"ל. כנ"ל בקעמ"ש או והשפלות,
יומש� לא עליו� היותר אור שכל לפי היינו לזה האמיתי
כו' יראה ושפל ה' ר� כי וכמו ביותר השפל בדבר כ"א
ממש א' במשקל ששקולי� תחת ועומק רו� עומק (שזהו
לפניו להגיע א"א ביותר המרומ� המל� ועד"מ כידוע),
כמו ביותר היש בביטול רק כו' אהבה קירוב צד בשו�
שלא היינו לבד, העצמות בביטול רק או כו' ורתת באימה
כל רבו לפני תלמיד עד"מ וכ� כו', כזבוב כלל מקו� יתפס
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בעצמו לבא צרי� ביותר גבוה וחכ' שכל אור לקבל שצרי�
שפתיו שאי� תלמיד כל שא' וכמו ביותר הישות בביטול
בביטול אינו כ"כ גבוה חכמ' מקבל וכשאינו כו', נוטפות
הי' וכ� ללמוד, רבו לפני יושב כשאינו וכ"ש כ"כ היש

מקבלי' שהיו לפי נשמת� פרחה דיבור כל שעל במ"ת
בהשתחוואה, כו' יראה בשנה ג"פ וכ� כו', ח"ע פני מאור
השתחוואה בחי' וכ� וכה"ג, ברגל רבו פני הקבלת עני� וכ�

וד"ל. כידוע) כו' שפתי דאד' דש"ע

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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jizevn jxc

דאימאÔÈ·‰ÏÂא) ממוחי' החיצוני� יניקת עני� מה זה כל
כי הוא העני� דאבא, מוחי' כשמסתלקי�
בכלי� הכלי� התרחבות יהיה דאבא ומוחי' אורות מסיבת
ההיפו� הוא דאימא מוחי' מסיבת משא"כ שוני� מכלי�
סיבת בא ומזה מיעוט אחר מיעוט הכלי� שנתמעטו זה
שיהי' כדי אבא אור להמשי� הוא ותיקונ� הנגעי�
וביאור הנגעי�, טהרת עני� הוא וזאת הכלי� התרחבות
הלז העני� מציאת בהקדי� למעלה כ"ז יוב� הנה הדברי�
האד� את עשה אלקי� בצל� כי באד� ה' בעבודת
בו יש התחתו� באד� והנה התחתו�, ו') ט' (בראשית
והוא דאבא מוחי' ומבחי' דאימא מוחי' מבחי' בהתלבשות
הבורא בגדולת התבוננות ע"י כי פי' שוב ובחי' רצוא בחי'
ושמי� אר� על הודו ורק וסוכ"ע ממכ"ע ית' שהוא אי�
אש רשפי שהוא רצוא בבחי' באהבה ההתפעלות מזה נולד
כליו� ל' כ"ו) ע"ג (תלי� ולבבי שארי כלה מ"ש כעני�
שיש רצונות כל ומבטל ומונע ה' באור ליכלל והסתלקות
רצוא והחיות כמ"ש רצוא בחי' הנק' והוא זרי� דברי� לו
שוב לב� ר� א� בס"י מ"ש וע"ד י"ד) א' (יחזקאל ושוב
דבר באיזו וההתקשרות האחיזה העדר הוא והעני� לאחד
לב� ר� והיינו זרה התקשרות בחי' מכל א"ע מפשיט אלא
כמ"כ הראשו� וממעמדו ממקומו שנידח ברגליו הר� כמו
שהיה הראשו� מהתקשרותו ונדח שנפשט הוא הלב מרוצת
הלב ומרוצת וכלל, כלל בו אחיזה לו ואי� דבר באיזו לו
הנפש אור תכלה שכלה הנפש כלות בחי' הוא להסתלק
דאימא מוחי' הנק' הוא וכ"ז שבלב, הכלי� מ� ותסתלק
ה' בגדולת ההתבוננות ע"י נולד הנפש כלות שבחי' לפי
ב') קמ"ט (תלי� בעושיו ישראל ישמח כמ"ש בשמחה
כמ"ש ה' בגדולת וההשגה ההתבוננות מצד הוא והשמחה
השמחה שתגדל מה וכל ט') קי"ג (ש� שמחה הבני� א�
לקצה הקצה מ� המדות להפו� יוכל יותר בההתבוננות
הבני� א� וזהו ביותר הנפש וכלות רצוא לבחי' ולבוא
בינה בחי' היינו הבני� וא� המדות ה� הבני� פי' שמחה
שכשמתלבשת ההתבוננות שהוא דאימא מוחי' הנק'
הבני� א� כאשר אבל בטבע� ה� אזי במדות בצמצו�
להיות שלה� הכלי� מ� המדות יופשטו אזי יותר שמחה

בהתגלות� דאימא מוחי' שבחי' ונמצא הנפש, בכלות
הכלי� מיעוט בחי' והוא למעלה המדות הסתלקות גורמי�
למעלה להסתלק אלא למטה התפשטות בחי' יהי' שלא
להיות שוב בחי' הוא דאבא מוחי' אבל ה', באור וליכלל
בינה כי מהבינה במדריגה למעלה הוא דהחכמה ידוע כי
שמשיג שמיעה בחי' כמו והיא והתבוננות השגה הוא
אש ורשפי ההתפעלות ולכ� מהותו רואה אינו ועכ"ז הדבר
שאוהב מי יש כי מה ודבר יש בבחי' הוא ממנה שנולד
גילוי בה כי מקרוב שהיא ראיה בחי' היא החכמה אבל כו'
לגמרי במציאות הביטול בחי' ממנה נולד לכ� ביותר אא"ס
אלא ודבר יש בבחי' אש ברשפי להתפעל כלל כח לו ואי�
ההשתחוואה עני� והוא דבור בלא דומ� כאב� הוא
ההתפעלות מ� במדריגה שלמעלה ורגלי� ידי� בפישוט
כל המל� לפני העבד בבוא רואי� שאנו וכמו אש. ורשפי
דבריו ולהציע המל� לפני לדבר עדיי� ועוז כח לו שיש
כח לו יש לכ� המל� אימת מאמיתית בו אי� עדיי� וחיבתו
לעמוד מאד מקרוב כשבא אבל מה, ודבר יש קצת להיות
לדבר אפי' כלל ועוז כח בו נשאר לא אז המל� לפני
לאר� דומ� כאב� יפול אלא בהשכל, דבריו להציע ומכ"ש

והוא מקרוב שהיא ההשתחוואה שנתבטלוהוא מפני
ה' בעבודת זה ואי� הביטול, בחי' והוא לגמרי ממציאותו
מצד פשפשת מה ביטול בחי' מ"ה כח החכמה ע"י כ"א
להיות שוב נק' זו בחי' והנה קירוב בבחי' באלהות הראי'
להתפשט ההשבה יבא הזה המופלג הביטול מצד כי
דבינה הרצוא מ� היפו� דוקא למטה שוני� מכלי� בכלי�
העלי' כי במעלות ולעלות מהכלי� א"ע להפשיט שענינו
בכחו ואפשר לעלות היכ� עדיי� כשיש אלא יתכ� לא
מגילוי עדיי� ריחוק בבחי' שהיא בבינה דוקא וזוהי לעלות
לעלות הרצוא יהי' לכ� שמיעה בפי' כנ"ל האלהות מהות
כי לעלות יכול העולה וג� אלהות מהות גילוי עד למעלה
בחכמה אבל כנ"ל שאוהב מי יש עדיי� מה ודבר יש הוא
הגיע כבר ש� וג� ראיה בבחי' מקרוב אלהות גלוי שש�
ועלי' רצוא לומר יתכ� לא א"כ לגמרי במציאות הביטול
ללבו יאמר כ� ובהיות דומ� כאב� הביטול אדרבא אלא
להמשי� תמה עבודתי זאת א"כ עוד לעלות שא"א מאחר
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בעצמו לבא צרי� ביותר גבוה וחכ' שכל אור לקבל שצרי�
שפתיו שאי� תלמיד כל שא' וכמו ביותר הישות בביטול
בביטול אינו כ"כ גבוה חכמ' מקבל וכשאינו כו', נוטפות
הי' וכ� ללמוד, רבו לפני יושב כשאינו וכ"ש כ"כ היש

מקבלי' שהיו לפי נשמת� פרחה דיבור כל שעל במ"ת
בהשתחוואה, כו' יראה בשנה ג"פ וכ� כו', ח"ע פני מאור
השתחוואה בחי' וכ� וכה"ג, ברגל רבו פני הקבלת עני� וכ�

וד"ל. כידוע) כו' שפתי דאד' דש"ע
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דאימאÔÈ·‰ÏÂא) ממוחי' החיצוני� יניקת עני� מה זה כל
כי הוא העני� דאבא, מוחי' כשמסתלקי�
בכלי� הכלי� התרחבות יהיה דאבא ומוחי' אורות מסיבת
ההיפו� הוא דאימא מוחי' מסיבת משא"כ שוני� מכלי�
סיבת בא ומזה מיעוט אחר מיעוט הכלי� שנתמעטו זה
שיהי' כדי אבא אור להמשי� הוא ותיקונ� הנגעי�
וביאור הנגעי�, טהרת עני� הוא וזאת הכלי� התרחבות
הלז העני� מציאת בהקדי� למעלה כ"ז יוב� הנה הדברי�
האד� את עשה אלקי� בצל� כי באד� ה' בעבודת
בו יש התחתו� באד� והנה התחתו�, ו') ט' (בראשית
והוא דאבא מוחי' ומבחי' דאימא מוחי' מבחי' בהתלבשות
הבורא בגדולת התבוננות ע"י כי פי' שוב ובחי' רצוא בחי'
ושמי� אר� על הודו ורק וסוכ"ע ממכ"ע ית' שהוא אי�
אש רשפי שהוא רצוא בבחי' באהבה ההתפעלות מזה נולד
כליו� ל' כ"ו) ע"ג (תלי� ולבבי שארי כלה מ"ש כעני�
שיש רצונות כל ומבטל ומונע ה' באור ליכלל והסתלקות
רצוא והחיות כמ"ש רצוא בחי' הנק' והוא זרי� דברי� לו
שוב לב� ר� א� בס"י מ"ש וע"ד י"ד) א' (יחזקאל ושוב
דבר באיזו וההתקשרות האחיזה העדר הוא והעני� לאחד
לב� ר� והיינו זרה התקשרות בחי' מכל א"ע מפשיט אלא
כמ"כ הראשו� וממעמדו ממקומו שנידח ברגליו הר� כמו
שהיה הראשו� מהתקשרותו ונדח שנפשט הוא הלב מרוצת
הלב ומרוצת וכלל, כלל בו אחיזה לו ואי� דבר באיזו לו
הנפש אור תכלה שכלה הנפש כלות בחי' הוא להסתלק
דאימא מוחי' הנק' הוא וכ"ז שבלב, הכלי� מ� ותסתלק
ה' בגדולת ההתבוננות ע"י נולד הנפש כלות שבחי' לפי
ב') קמ"ט (תלי� בעושיו ישראל ישמח כמ"ש בשמחה
כמ"ש ה' בגדולת וההשגה ההתבוננות מצד הוא והשמחה
השמחה שתגדל מה וכל ט') קי"ג (ש� שמחה הבני� א�
לקצה הקצה מ� המדות להפו� יוכל יותר בההתבוננות
הבני� א� וזהו ביותר הנפש וכלות רצוא לבחי' ולבוא
בינה בחי' היינו הבני� וא� המדות ה� הבני� פי' שמחה
שכשמתלבשת ההתבוננות שהוא דאימא מוחי' הנק'
הבני� א� כאשר אבל בטבע� ה� אזי במדות בצמצו�
להיות שלה� הכלי� מ� המדות יופשטו אזי יותר שמחה

בהתגלות� דאימא מוחי' שבחי' ונמצא הנפש, בכלות
הכלי� מיעוט בחי' והוא למעלה המדות הסתלקות גורמי�
למעלה להסתלק אלא למטה התפשטות בחי' יהי' שלא
להיות שוב בחי' הוא דאבא מוחי' אבל ה', באור וליכלל
בינה כי מהבינה במדריגה למעלה הוא דהחכמה ידוע כי
שמשיג שמיעה בחי' כמו והיא והתבוננות השגה הוא
אש ורשפי ההתפעלות ולכ� מהותו רואה אינו ועכ"ז הדבר
שאוהב מי יש כי מה ודבר יש בבחי' הוא ממנה שנולד
גילוי בה כי מקרוב שהיא ראיה בחי' היא החכמה אבל כו'
לגמרי במציאות הביטול בחי' ממנה נולד לכ� ביותר אא"ס
אלא ודבר יש בבחי' אש ברשפי להתפעל כלל כח לו ואי�
ההשתחוואה עני� והוא דבור בלא דומ� כאב� הוא
ההתפעלות מ� במדריגה שלמעלה ורגלי� ידי� בפישוט
כל המל� לפני העבד בבוא רואי� שאנו וכמו אש. ורשפי
דבריו ולהציע המל� לפני לדבר עדיי� ועוז כח לו שיש
כח לו יש לכ� המל� אימת מאמיתית בו אי� עדיי� וחיבתו
לעמוד מאד מקרוב כשבא אבל מה, ודבר יש קצת להיות
לדבר אפי' כלל ועוז כח בו נשאר לא אז המל� לפני
לאר� דומ� כאב� יפול אלא בהשכל, דבריו להציע ומכ"ש

והוא מקרוב שהיא ההשתחוואה שנתבטלוהוא מפני
ה' בעבודת זה ואי� הביטול, בחי' והוא לגמרי ממציאותו
מצד פשפשת מה ביטול בחי' מ"ה כח החכמה ע"י כ"א
להיות שוב נק' זו בחי' והנה קירוב בבחי' באלהות הראי'
להתפשט ההשבה יבא הזה המופלג הביטול מצד כי
דבינה הרצוא מ� היפו� דוקא למטה שוני� מכלי� בכלי�
העלי' כי במעלות ולעלות מהכלי� א"ע להפשיט שענינו
בכחו ואפשר לעלות היכ� עדיי� כשיש אלא יתכ� לא
מגילוי עדיי� ריחוק בבחי' שהיא בבינה דוקא וזוהי לעלות
לעלות הרצוא יהי' לכ� שמיעה בפי' כנ"ל האלהות מהות
כי לעלות יכול העולה וג� אלהות מהות גילוי עד למעלה
בחכמה אבל כנ"ל שאוהב מי יש עדיי� מה ודבר יש הוא
הגיע כבר ש� וג� ראיה בבחי' מקרוב אלהות גלוי שש�
ועלי' רצוא לומר יתכ� לא א"כ לגמרי במציאות הביטול
ללבו יאמר כ� ובהיות דומ� כאב� הביטול אדרבא אלא
להמשי� תמה עבודתי זאת א"כ עוד לעלות שא"א מאחר
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במחשבה שוני� מכלי� בכלי� להתפשט למטה אא"ס
המצות קיו� ע"י ובמעשה בביטול התורה עסק ע"י ודבור
(שמות מרחוק ויעמדו וינועו הע� וירא מ"ש ע"ד וזהו כו'
(ירמי' לי נראה ה' מרחוק מבחי' אלהות להמשי� י"ח) כ'
למדריגה ממדריגה שעולה בהר הר� עד"מ והוא ב'), ל"א
יוכל שלא ביותר הנעלה למקו� בא כאשר לגבוה מנמו�
ואז ש� שיעמוד בהכרח אזי לש� ולהתעלות עוד לרו�
וזהו הקודש בחיות ג"כ יש זה וכעי� לאחור, ישוב אח"כ
ההתבוננות ע"י רצוא מתחלה ושוב רצוא והחיות שנאמר
ל� השמי� וצבא כמ"ש יתבטלו ואח"כ דאימא דמוחי'
שוב נק' ואז שבה� החכמה ע"י ז') ט' (נחמי' משתחוי�
ממוחי' רצוא תחלה לאחד, שוב לב� ר� א� בס"י וז"ש
להמשי� דאבא מוחי' ע"י השוב ואח"כ שבאד� דאימא
השוב עני� וביאור במדו"מ: שוני� מכלי� בכלי� אא"ס
מוחי' ע"י אא"ס בה� שנמש� שוני� מכלי� הכלי� ועני�
מוחי' התלבשות בעני� ש� באוצ"ח מ"ש ע"פ הוא דאבא,
בז"א המלובש שלה הדעת שבמוח שמה"ח בז"א דאימא
במקו� מת"ת ב' מדעת א' ורחל ללאה אורות ג' יוצאי�
אי� א� ז"א מיסוד ג' אבא יסוד ע"י אימא יסוד שנבקע
דאבא כשהמוחי' כ"א דאימא מהחסדי� יוצאי� אלו אורות
האורות יוצאי� אזי שבז"א דאימא במוחי' ג"כ מלובשי�
רק נשארו ולא דאבא המוחי' כשמסתלקי� אבל הנ"ל
אורות ג' תמורת ולכ� החיצוני� נאחזי� אזי דאימא המוחי'
הנה ז"א באחורי ורחל לאה את ומתקני� מוציאי' אשר אלו
בהרת ספחת שאת הנק' נגעי� מיני ג' יוצאי� אלו תמורת
לאה פרצו� ש� נעשה ואי� החיצוני� כל יניקת מה� אשר
לאה של הפרצופי� אלו נעשי� שאי� זה כלל וזכור ורחל,
תתמה ואל בז"א דאבא מוחי' התגלות אחר אלא כא� ורחל
קשיא דינא בחי' רק עצמה הטומאה איננו הנגע כי מזה
ניתק� ואינו הטמאות החיצוני� יונקי� ממנו אשר קדוש
בקצרה: עכ"ד כנז' עילאה אבא הכה� אהר� ע"י אלא
וידוע לז"א מלבישי� ה� ורחל לאה כי דבריו וביאור
לבושי שה� ודיבור מחשבה בחי' ה� באד� עד"מ ענינ�
שבלב המדה או השכל להשיג כשמצטר� שהרי הנפש
אלא בזה שחושב המחשבה לבוש ע"י הוא בו כשמתגלי�
והדיבור עמו תמיד שהוא המחובר לבוש היא שהמחשבה
א"ע מתלבש לזולתו להשפיע שכשמצטר� הנפרד לבוש
ממוחי' ורחל לאה פרצופי ותיקו� יציאת עני� והנה בדיבור,
העסק בחי' שהוא באד� ה' בעבודת ג"כ יוב� דאו"א
דהיינו ודיבורו ה' במחשבת ודיבורו מחשבתו והתקשרות
מוחי' ע"י בתפלה ושוב הרצוא קדימת אחר בת"ת העסק
ודיבורו מחשבתו אותיות שאז במדותיו, שהאירו דאו"א
בבחי' ה� שהרי קדושי� ושכלו שמדותיו כמו קדושי�
להלביש לבושי� ה� דמו"ד והאותיות כנ"ל ושוב רצוא
אי� ולפיכ� פ"ד), לק"א (ע' הקדושי� ומדותיו שכלו
התגלות אחר אלא מו"ד שה� ורחל לאה בחי' אלו נעשי�

הביטול שמצד כמשנת"ל האד� שבמדות דאבא מוחי'
בכלי� ומתפשט נמש� להיות השוב סיבת יבא דחכמה
התקשרות עני� דהיינו אא"ס בה� להמשי� שוני� מכלי�
אא"ס המשכת עני� שזהו ה' במו"ד ודיבורו מחשבתו
שוני� מכלי� הכלי� שה� האד� של ודיבור במחשבה
עני� וזהו כלי�, ריבוי ה� האותיות ריבוי כי והלבושי�
נתאוה אשר נשא) (תנחומא שארז"ל בתחתוני� דירה
זו שדירה הפי' דאי� בתחתוני�, דירה לו להיות הקב"ה
כדר� האור והעלמות הצמצומי� ריבוי התלבשות ע"י הוא
סדר הוסד כבר שהרי בזה יש חידוש דמה השתלשלות
כבר שיש לדבר מתאוה ולמה זה באופ� ההשתלשלות
ית' אלהותו גילוי שיהי' הוא זו דדירה העני� א� במציאות,
וצמצו� העל� בלתי למעלה מתגלה שהוא כמו למטה
ש� דר אד� של שגופו בבית הדר כאד� דירה נק' שזהו
אא"ס המשכת ע"י היא זו ודירה וצמצו�, העל� בלי
הגיע שכבר אחרי שענינו שוב בבחי' האד� שממשי�
ימשיכנו האלהות וראיי' גילוי בבחי' במציאות לביטול
הנ"ל שלו דמודו"מ בלבושי� שימשיכנו ע"י למטה כמ"כ

ו התגלותבתורה כשאי� אבל נ'), פרק לק"א (ע' מצות
מוחי' אלא השוב שהוא שבאד� במדות דאבא מוחי'
עני� זה הרי לבד רצוא בבחי' ה� ואז לבד דאימא
התורה בעסק דמודו"מ והלבושי� הכלי� מ� ההסתלקות
ואעפ"י הנפש בכלות התדירית בתשוקה רק אלא ומצות
ר"ל מינה מתערי� דיני� עכ"ז עדיי� הקדושה תכלית שזהו
בהמשכת היו� כל עסוקי� ודיבורו מחשבתו שאי� כיו�
שלו ודיבורי� במחשבה דיני� בחי' מזה יסתע� אלהות
מו"ד עני� והוא החיצוני� יניקת מזה להיות שיוכל והסו�
כל להיות יכול אינו באמת כי המה לה' לא אשר בטילי�
וזהו החיצוני� יתאחזו שיפסיק ומיד הנפש בכלות היו�
ר"ל ורחל לאה פרצופי תמורת שיוצאי� נגעי� מיני ג' עני�
שבעסק מו"ד מער� שאינ� קשי� ודיבורי� מחשבות
רק רע שאינ� וע� הנ"ל ורחל לאה הנק' ומצות התורה
הסתעפות ר"ל החיצוני� יניקת מה� מ"מ דקדושה דיני�
דתורה החכמה מ� פנוי בלב שמתגברי� רעי� הרהורי�
מסיבת בא וכ"ז ביאה איסורי הלכות סו� הרמב"� כמ"ש
למעלה מזה והנמשל כנ"ל, שבאד� דאבא מוחי' הסתלקות
בה� כשמתלבשי� ז"א הנק' דאצי' שהמדות ג"כ יוב�
ונק' ממש אא"ס השראת בה שהחכמה ולפי דאו"א מוחי'
בחי' והמה ורחל לאה פרצופי יצאו ע"כ מקרוב ראי'
שפע המלבישי� ודיבור מחשבה בחי' קדושי� לבושי�
סתימי� בעלמי� החיות יד� על להשפיע ית' מדותיו
דאתגליי� ובעלמי� ית' מחשבתו מאותיות המקבלי�
ומוחי' החכמה כי ית' פיו ורוח דיבורו מאותיות המקבלי�
למטה מלמעלה השפע המשכת סיבת הגורמי� ה� דאבא
דאי' מוחי' רק ונשאר דאבא מוחי' כשמסתלקי� אבל
המדות אורות הסתלקות להיות הרצוא סיבת בא שמה�

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שענינ� ורחל לאה פרצופי ומתקני� יוצאי� אינ� אז למעלה
תמורת� יוצאי� אלא כנ"ל למטה ממעלה המשכה בחי'
דקדושה קשי' דינא בחי' שה� בהרת או שאת הנק' בחי'
ר"ל הקליפות החיצוני' מתאחזי' להיות אח"כ יכולי� ובה�

המורה טומאה סי' שהוא בצרעת לב� שיער כשיש והיינו
עדיי� לב� שיער כשאי� משא"כ החיצוני�, בו שנתאחזו על
קשה די� רק הוא כשלג עזה בהרת צרעת שהוא הג�

כידוע: עדיי� טמא ואינו עדיי� דקדושה

rxevnd z`neh zevn
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡�אד ציור שהוא התיקו� עול� נאצל הלא להבי� צרי�
ע"ד הוא א� החיות. ע"י שנעשה התוס' מהו כ� וא�
כארז, קשה יהי ואל כקנה ר� אד� יהא לעול� משארז"ל
ובי� דתהו מדות בי� ההפרש כלל בדר� הוא וארז קנה
שבירת ונעשה תקיפי� מדות היו בתוהו כי דתיקו�, מדות
מיני שיש רואי� שאנו וכמו גמור, רע נתהווה ומזה הכלי�
נוק� הוא ממש רצונו נגד אד� איזה שכשעושה אד�, בני
הג� דתהו, הכלי� משבירת מסתע� וזה מיד, ממנו נקמתו
גמור רע הוא למטה אבל מאד גבוה הוא התהו ששרש
כלל, הבורא רצו� זה ואי� בהמה מעשה כ"א בדעת זה ואי�
כלי� ה� דתיקו� מדות אבל כארז. קשה יהי' אל אמרו ולכ�
איזה שיש מקו� כל כי ביטול�, מחמת להתכלל שיכולי�
גילוי לקבל ובכדי לדור, יכולי� והוא אני אי� הגבהה
דתיקו� מדות אצי' וזהו ושפלות, ביטול צ"ל אלקות
זה אי� אבל והיפוכו, דבר לקבל שיכולי� כלי� שנאצלו
התכללות נעשה החיות עבודת ע"י אבל עדיי�. התכללות
והיינו דכולא, שלימותא הוא דאנת מא"ס שממשיכי� גמור
ועי"ז אד�, לא שכי לא"ס הכסא את שמנשאי� ע"י
ועיקר קוי�. ג' התכללות אד� להוות מש� ממשיכי�
מ� המבריח התיכו� בריח שהוא בת"ת הוא ההמשכה
ובי� דתיקו� מדות אצי' בי� וההפרש הקצה. אל הקצה
לביטול היש ביטול בי� ההפרש ע"ד הוא החיות עבודת
עילאה, לשבת תתאה שבת בי� או מה, ונחנו כמ"ש אמיתי

המ מעצ� מ"הכי ראו ראומה מ"ש ע"ד להיות יכול דות
ולא כו' שיצא כאברה� לא ע"ד או נרגש, והביטול שהמ"ה
ביטול בה� נעשה החיות עבודת ע"י אבל כו'. כיצחק
מעול� ששרש� מפני הוא ע"ז להחיות והכח אמיתי,
מ"ה הוא שהתהו ר"ה של יו"ט בדרוש ונת"ל הנקודי�
הוא שהגימט' מ"ה בגימט' שהוא התיקו� כמו לא בעצ�
בתיקו� שיהי' עבודת� ידי על להמשי� יכולי� ולכ� לבוש,

בעצ�. מ"ה כ� ג�
‰˙ÚÓÂשהאבות המרכבה ה� ה� האבות לביאור נבוא

א� שלה�. המרכבה ומהו"ע דאצי' חג"ת ה�
בעתיקא וז"א נפקו ממו"ס או"א זוטא באדרא מבואר הנה

הנה כי מבשרי, עד"מ יוב� זה עני� וביאור ותליא, אחיד
לא שש� השכל מ� שלמעלה המשכיל מ� נולד הוא השכל
נק' הוא מ"מ אבל כלל, דבר של וטעמו השכל גילוי נודע
נלקחו שהמדות ותלי' אחיד בעתיקא ז"א אבל משכיל.
מ� ונתגלו נולדו שהמדות הג� כי יותר. עליו� ממקו�
הבני� א� נק' ובינה מדותיו, תהיינה כ� שכלו ולפי השכל
להולדת גורמי� שה� אלא זה אי� מ"מ אב, והחכמה
עיקר אבל הגילוי. אל מההעל� שיצאו המדות והתהוות
אי� מוב� ומכ"ז יותר, עליו� ממקו� נלקחו בשרש� המדות
מבחי' למעלה בשרשו הוא ית' מדותיו בחי' שהוא שהז"א
ה� חג"ת שה� האבות ולכ� למטה. שנמש� אלא או"א
כנודע חכמה, בחי' הוא האד� את להעלות מרכבה בחי'
תתאה ואד� בחכ', הוא הראשו� אד� אד�, בחי' ב' שיש
ומה חכמה, שמו מה בנו, ש� ומה שמו מה וזהו ז"א, הוא
הב� כח יפה נעשה המדות כשמתעלות והנה ז"א, בנו ש�
בחכמה אא"ס התלבשות להמשי� חכמה בחי' ג� ומעלה
לי' דאית לאו בעצמו א"ס כי חכי�, הוא אנת גילוי להיות
להיות אוא"ס המשכת רק כלל. איהו מדות אלי� מכל
הצדיקי� נשמות והעלאת בהמשכת תלוי בחכמה
כאלו עליכ� אני מעלה את� ועשית� ע"פ וכמארז"ל
ופחד המשל מ"ש ע"ד המדות ביטול ע"י והוא עשאוני.
מכבי� ואי� אש של שר וגבריאל מי� של שר מיכאל כו'
לזה זה המנגדי� שרי� ב' למשל כמו כו', זה את זה
אחד שכל עד ממש בטלי� ה� הרי המל� לפני כשבאי�
מרכבה יש כי בבריאה זהו א� חבירו, מלאכת לעשות יוכל
לא"ס ביטול� ע"י עליונות במדות וכמו"כ ובבריאה. ביצי'
עי"ז כו' הגדולה ה' ל� כמ"ש מדות אינו� מכל דלאו
ש� וזהו במדות, כלל מדות אינו� מכל דלאו מא"ס נמש�
כנשמתא איהו נביעא וההוא אצילות אורח דאיהו מ"ה
לאד� מרכבה שה� הקודש חיות בי� ההפרש וזהו לגופא,
וזהו קדמאה, לאד� מרכבה ה� האבות אבל תתאה,
בכדי כו' חד וחיוהי איהו שש� הג� האצי' את שמנשאי�
מפני ע"ז והכח חכי�. להיות הוא אנת מאוא"ס להמשי�
עוד נמש� האצי' כח ומצד ותלי'. אחיד בעתיקא שז"א
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שענינ� ורחל לאה פרצופי ומתקני� יוצאי� אינ� אז למעלה
תמורת� יוצאי� אלא כנ"ל למטה ממעלה המשכה בחי'
דקדושה קשי' דינא בחי' שה� בהרת או שאת הנק' בחי'
ר"ל הקליפות החיצוני' מתאחזי' להיות אח"כ יכולי� ובה�

המורה טומאה סי' שהוא בצרעת לב� שיער כשיש והיינו
עדיי� לב� שיער כשאי� משא"כ החיצוני�, בו שנתאחזו על
קשה די� רק הוא כשלג עזה בהרת צרעת שהוא הג�

כידוע: עדיי� טמא ואינו עדיי� דקדושה

rxevnd z`neh zevn
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡�אד ציור שהוא התיקו� עול� נאצל הלא להבי� צרי�
ע"ד הוא א� החיות. ע"י שנעשה התוס' מהו כ� וא�
כארז, קשה יהי ואל כקנה ר� אד� יהא לעול� משארז"ל
ובי� דתהו מדות בי� ההפרש כלל בדר� הוא וארז קנה
שבירת ונעשה תקיפי� מדות היו בתוהו כי דתיקו�, מדות
מיני שיש רואי� שאנו וכמו גמור, רע נתהווה ומזה הכלי�
נוק� הוא ממש רצונו נגד אד� איזה שכשעושה אד�, בני
הג� דתהו, הכלי� משבירת מסתע� וזה מיד, ממנו נקמתו
גמור רע הוא למטה אבל מאד גבוה הוא התהו ששרש
כלל, הבורא רצו� זה ואי� בהמה מעשה כ"א בדעת זה ואי�
כלי� ה� דתיקו� מדות אבל כארז. קשה יהי' אל אמרו ולכ�
איזה שיש מקו� כל כי ביטול�, מחמת להתכלל שיכולי�
גילוי לקבל ובכדי לדור, יכולי� והוא אני אי� הגבהה
דתיקו� מדות אצי' וזהו ושפלות, ביטול צ"ל אלקות
זה אי� אבל והיפוכו, דבר לקבל שיכולי� כלי� שנאצלו
התכללות נעשה החיות עבודת ע"י אבל עדיי�. התכללות
והיינו דכולא, שלימותא הוא דאנת מא"ס שממשיכי� גמור
ועי"ז אד�, לא שכי לא"ס הכסא את שמנשאי� ע"י
ועיקר קוי�. ג' התכללות אד� להוות מש� ממשיכי�
מ� המבריח התיכו� בריח שהוא בת"ת הוא ההמשכה
ובי� דתיקו� מדות אצי' בי� וההפרש הקצה. אל הקצה
לביטול היש ביטול בי� ההפרש ע"ד הוא החיות עבודת
עילאה, לשבת תתאה שבת בי� או מה, ונחנו כמ"ש אמיתי

המ מעצ� מ"הכי ראו ראומה מ"ש ע"ד להיות יכול דות
ולא כו' שיצא כאברה� לא ע"ד או נרגש, והביטול שהמ"ה
ביטול בה� נעשה החיות עבודת ע"י אבל כו'. כיצחק
מעול� ששרש� מפני הוא ע"ז להחיות והכח אמיתי,
מ"ה הוא שהתהו ר"ה של יו"ט בדרוש ונת"ל הנקודי�
הוא שהגימט' מ"ה בגימט' שהוא התיקו� כמו לא בעצ�
בתיקו� שיהי' עבודת� ידי על להמשי� יכולי� ולכ� לבוש,

בעצ�. מ"ה כ� ג�
‰˙ÚÓÂשהאבות המרכבה ה� ה� האבות לביאור נבוא

א� שלה�. המרכבה ומהו"ע דאצי' חג"ת ה�
בעתיקא וז"א נפקו ממו"ס או"א זוטא באדרא מבואר הנה

הנה כי מבשרי, עד"מ יוב� זה עני� וביאור ותליא, אחיד
לא שש� השכל מ� שלמעלה המשכיל מ� נולד הוא השכל
נק' הוא מ"מ אבל כלל, דבר של וטעמו השכל גילוי נודע
נלקחו שהמדות ותלי' אחיד בעתיקא ז"א אבל משכיל.
מ� ונתגלו נולדו שהמדות הג� כי יותר. עליו� ממקו�
הבני� א� נק' ובינה מדותיו, תהיינה כ� שכלו ולפי השכל
להולדת גורמי� שה� אלא זה אי� מ"מ אב, והחכמה
עיקר אבל הגילוי. אל מההעל� שיצאו המדות והתהוות
אי� מוב� ומכ"ז יותר, עליו� ממקו� נלקחו בשרש� המדות
מבחי' למעלה בשרשו הוא ית' מדותיו בחי' שהוא שהז"א
ה� חג"ת שה� האבות ולכ� למטה. שנמש� אלא או"א
כנודע חכמה, בחי' הוא האד� את להעלות מרכבה בחי'
תתאה ואד� בחכ', הוא הראשו� אד� אד�, בחי' ב' שיש
ומה חכמה, שמו מה בנו, ש� ומה שמו מה וזהו ז"א, הוא
הב� כח יפה נעשה המדות כשמתעלות והנה ז"א, בנו ש�
בחכמה אא"ס התלבשות להמשי� חכמה בחי' ג� ומעלה
לי' דאית לאו בעצמו א"ס כי חכי�, הוא אנת גילוי להיות
להיות אוא"ס המשכת רק כלל. איהו מדות אלי� מכל
הצדיקי� נשמות והעלאת בהמשכת תלוי בחכמה
כאלו עליכ� אני מעלה את� ועשית� ע"פ וכמארז"ל
ופחד המשל מ"ש ע"ד המדות ביטול ע"י והוא עשאוני.
מכבי� ואי� אש של שר וגבריאל מי� של שר מיכאל כו'
לזה זה המנגדי� שרי� ב' למשל כמו כו', זה את זה
אחד שכל עד ממש בטלי� ה� הרי המל� לפני כשבאי�
מרכבה יש כי בבריאה זהו א� חבירו, מלאכת לעשות יוכל
לא"ס ביטול� ע"י עליונות במדות וכמו"כ ובבריאה. ביצי'
עי"ז כו' הגדולה ה' ל� כמ"ש מדות אינו� מכל דלאו
ש� וזהו במדות, כלל מדות אינו� מכל דלאו מא"ס נמש�
כנשמתא איהו נביעא וההוא אצילות אורח דאיהו מ"ה
לאד� מרכבה שה� הקודש חיות בי� ההפרש וזהו לגופא,
וזהו קדמאה, לאד� מרכבה ה� האבות אבל תתאה,
בכדי כו' חד וחיוהי איהו שש� הג� האצי' את שמנשאי�
מפני ע"ז והכח חכי�. להיות הוא אנת מאוא"ס להמשי�
עוד נמש� האצי' כח ומצד ותלי'. אחיד בעתיקא שז"א
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תהו, הוא ונקודי� ברודי�, הוא תיקו� כי יותר גילוי
אחד ג"כ הוא שהכלי א' בכלי עקוד שש� הוא ועקודי�
נמש� האצי' כח וע"י ספירות, עשר התחלקות ש� ואי�
ויקח בדרוש שנתבאר כמו יעקב ע"י והעיקר עקודי�. גילוי

יחודי� עשה המקלות ע"י שיעקב לבנה מקל יעקב לו
לא המשולש החוט וזהו העקודי�. עול� שיתגלה עליוני�
מדת יעקב ע"י קוי� הג' התכללות שהוא ינתק במהרה

התפארת.

[dben dgpd] iytp melya dct d"c

a"lxz ,elqk h"i glyie t"y
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dceard qxhpew

Â‰ÊÂ�ואשפ וכמ"ש הנפש שפיכת נק' שהתפלה מה ג"כ
לאוא"ס והרצוא העלי' בחי' שהוא ה' לפני נפשי את
שהמל' מה הוא (ולמעלה אשא נפשי ה' אלי� וכמו ב"ה
דמל' הרצוא בחי' והוא תפלה ואני וכמ"ש תפלה נק'
לנהו"ע תדיר קארי תתאה נהורא כו' כבוד יזמר� דלמע�
להכלל והצמאו� התשוקה אש רשפי בחי' והוא כו')
וזיכו� בירור הוא בתפלה הב' והעני� ב"ה. אוא"ס בעצמות
אד� וכמ"ש קרב� במקו� היא שהתפלה מה שזהו הנה"ב,
וי"ל כנודע. הנה"ב הקרבת דהיינו כו' קרב� מכ� יקריב כי

מבואר דלפעמי� דתפלה, והדבור התפלה כוונת שז"ע
הדבור (והוא והקול הלב כוונת הוא התפלה דעיקר
קושר סנד"ל וממשארז"ל הכוונה את לעורר הוא דתפלה)
שזהו במ"א ומבואר ישראל של מתפלותיה� לקונו כתרי�
הדבור הוא דהעיקר מזה משמע דתפלה, מהאותיות
דכוונת הנ"ל העניני� ב' שה� הנ"ל ע"פ וי"ל דתפלה.
עליית בחי' הנה"א שמצד העבודה היינו התפלה
דנה"ב מהבירור זהו דתפלה והדבור כו' נפשו והתקשרות

שבתפלה.
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f"txz'd mixn`n

בגימטריא – האדם בסמיכה, הבהמית. נפש שבאדם, – הבהמה מן לאלקות, קירוב – קרבן
הבהמ להעלות אור ממשיך האדםמ"ה ספירות. עשר כנגד אצבעותיו בעשר ב"ן, בגימטריא ה

בהם משתמש שהאדם ע"י המתעלים הנבראים, ותכלית עיקר הוא

¯e‡·e,�נ�� �מידי� �מק�� �פ�ה �ה�ה ה�א, העני� ≈ְְְְְְִִִִִִִֵָָָ
"אד� �כתיב ה�ר�נ�ת, �מ�רת היא �תפ�ה ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָוהינ�
ה�א� �מ� ה�קר מ� ה�המה מ� להוי', קר�� מ�� יקריב ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�י
�בכדי והינ� ה�ר�ב, עני� ה�א �קר�� קר�נכ�", את ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�קריב�
�מה להוי', קר�� �עצמיכ� מ�� ה�ה להוי' יתקרב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ�האד�
�ה�א ��אד� ה�המה הינ� ה�המה, מ� – קר�נ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�היה
�קר מדרג�ת ח��קי י� הרי ��פא �בזה ה�המית, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�פ�
ה�מאה אבל טה�רה, �המה רק ה�א ה�ר�� אמנ� ְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָָֹוצא�,
יכ�ל ה�ה ה�המית ה�פ� �ל �ההקרבה והינ� ה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ���ל
אי� ה�המית ���פ� הרע אבל ,��� ה��ב צד רק ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהי�ת

העב�דה ורא�ית לגמרי, �ח�י ידי על ה�א �בר�ר� �ר�ר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָל�
רא� על יד� "וסמ� �כתיב �סמיכה ה�א ה�ר�� ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ�הבאת
ה�א ה�מיכה ידי �על עליו", לכ�ר ל� ונרצה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהע�לה
היא, �כלל ה�מיכה עני� �ה�ה ה�א, והעני� ה�ר��. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָהרצאת
�דאיתא ספיר�ת, ע�ר נגד ה� ה�די� אצ�ע�ת ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�י
אצ�ע�ת, ע�ר מס�ר מה", �לי ספיר�ת "ע�ר יצירה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ספר
ואיתא ידיו", את "��ל �תיב י�ס� �ני את יעקב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�בבר�ת

ע�אה חכמה �חינת �ה�א מק�רה��חיי מ�� להמ�י� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
עליו", ידיו את מ�ה "ו�סמ� �תיב �יה��ע וכ� ְְִִֶֶַַָָָָֹֹ�ְְִֵַָָה�רכה,
�חינת ה�א �רא�ית� ספיר�ת ע�ר מ�חינת המ�כה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�א
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�האד� ה�א ה�ר�� על ה�מיכה עני� י�ב� כ� �כמ� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָחכמה,
– ה�המה על עלי�� א�ר �חינת ממ�י� "מה", ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�גימטר�א
"ר�ח �תיב �ה�ה להתע��ת, ���כל �כדי – ב"� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ�גימטר�א
ה��רדת היא ה�המה ור�ח למעלה, היא הע�לה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאד�
מק�ר – ב"� �� �חינת ה�א ה�המה ר�ח �פר�� ְְְִֵֵֵַַַַָָָלמ�ה",
ב"� �� ה�א ה��ל�ל�ת �בר��י ע��ה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�בריאה
ה�המה נפ� כ� �כמ� ,��� ה�המית ה�פ� �הינ� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��אד�,

ה�המיתלמ וה�פ� ��מ�ה ה�המה להעל�ת �בכדי �ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
�� מ�חינת א�ר ��מ�י� ה�מיכה ידי על ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��אד�,
האד�, ידי על היא ז� והעלאה להתע��ת, ���כל� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמ"ה
א) סא, (יבמ�ת ז"ל ר��תינ� ואמר� א��", "אד� ְְְְִִֵֶַַַָָָָ�כתיב

וג�',ו"א�� צר�ני" וקד� "אח�ר �תיב �ה�ה אד�", קר�יי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אח�ר �רא�ית, למע�ה וקד� �רא�ית למע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאח�ר
�ל �ריאת אחר ��י �י�� ��ברא �רא�ית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלמע�ה
ה�בראי� �ל ע�ר �ה�א �רא�ית למע�ה וקד� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�בראי�,
ע�ר �האד� לפי ה�א לב��� ��ברא �מה מה�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ְ�מע�ה
"�ל �כמאמר לפניו, מ�כ� ה�ל וימצא ה�ריאה, �ל ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹותכלית
�חלקי ר�אי� אנ� �כ� לזה", לצ��ת א�א נברא לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהע�ל�
ה�א ��ה� ה�ח��נה �ה�דרגה מד�ר, חי צ�מח ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��מ�
ה�א �ה��מ� אליה, �מ��� העלי�נה ה�דרגה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלצר�
�רעי� ����רעי� ה�א ה��מח �צמיחת ה��מח, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ��ביל
נזרעי� ��ל�י וע�בי� ��אי� א� נצמח, �מ�ה ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�אר�

ה��מח, אל ה�א ה��מ� ����� הרי האר�, מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָצ�מחי�
�מ� והע�בי�, ה��אי� �מ� החי, ��ביל ה�א ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוה��מח
וג�', לחמ�" לבהמה נ�ת� חציר, הרי� "ה�צמיח ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ��ת�ב
ה�ה�רי� ח�י� ה�עלי �י המד�ר, ��ביל ה�א ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַוהחי
"�ירק ��ת�ב �כמ� המד�ר, לאכילת ה� �אכילה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ַה��רי�
נפ�� א�ת "�כל �כתיב לאכלה, �ל" את לכ� נת�י ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�ב
למר�ב ה� ה�מאי� ח�י� �בעלי ב�ר", ואכל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�ז�ח
�בדר� למ�א, וחמ�ר עליו לר�ב ס�ס ולמלאכ��, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹהאד�
ה�א האד� �י האד�, אל מ���י� ה�בראי� �ל ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ�לל
עליה� ו��לט מ��ל ה�א ולכ� ה�בראי�, �בחיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ְַהמע�ה
על�ת ה�ה ולכ� ודעת, �כל ל� י� �האד� �רצ�נ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מנהיג�

ח צ�מח �ה�הה��מ� האד�, ידי על �וקא ה�א �ר�חנ��ת י ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
���יע� �למ�ת לה� אי� הרי עצמ� מ�ד חי צ�מח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��מ�
עצמ�, מ�ד נמצאי� ה� �� ��ברא� �כמ� �הינ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאליו,
עצמ� מ�ד ה�למ�ת אל ���יע �� ה��נה ע�ר ה�ה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהאד�
ה���ת את לת�� וה�א �ביגיעת�, �עב�דת� הינ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ�וקא,
מ�יע זה ידי ועל �תפ�ה, �ת�רה הוי' את ולעבד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה�בע�י�
עניני ��ארי וכ� ה�אכל, את ��א�כל ואז ה�למ�ת, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאל
ה', מצו�ת �מק�� �מת��ל ל�מד וכ�' האכילה �בכח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹע�ל�,
האד� נקרא ולכ� חי, צ�מח ה��מ� �לל�ת מתע�ה ה�ה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאז
��� א�ר ה�בראי� �חיר להי�ת� �רא�ית, למע�ה ָ�ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָקד�

יד�. על �מתע�י� אליו ְְִִִֵֵַַָָטפלי�
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דוקא.ו. ישראל בני

•
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.‚Òפסח של לשביעי שנה מאה מתמלאות היום

עצמו את הכין צדק" ה"צמח הרבי כשאב�הסבא תר"ג,

לפטרבורג. לנסיעה

כשנה תר"ג שנת את ציין מהר"ש, הרבי הסבא,

ה"צמח הרבי אב�הסבא נהג בה מיוחדת שנה בעש"טית,

אחרות. בשנים מאשר שונה באופן צדק"

כלל. בדרך מסודרת היתה אב�הסבא של הנהגתו

קם הוא מתי הנהגתו, סדר את היטב ידעו המקורבים

אב� הרבי, אצל � המדוייקת התפלה שעת מהשינה,

מתפלל קבוע מנין היה בו חדרו ליד קטן מנין היה הסבא,

של חדרו דלת כולו. היום וסדר � ביום פעמים שלש

נכנס היה לא איש אבל כלל, בדרך פתוחה היתה הרבי

שישבו הגבאים ידי על לו יקרא שהרבי מבלי לחדר

להיכנס צריכים כשהיו הרבי של בניו אף הקדמי. בחדר

ידו ועל הגבאים לאחד יקרא שהרבי מחכים היו אליו

להיכנס. עליהם אם שאלו

לגמרי. שונה ההנהגה סדר היה תר"ג בשנת ואילו

הרבי. של הנהגתו בסדר שינוי ראו השנה מהתחלת

יום � אלול שח"י ידעו, � חסידים אפילו � כולם

� רבנו של הולדתו ויום הבעש"ט מורנו של הולדתו

אצל העבודה התחלת של הזמן הוא � הראשון אבינו

הבאה. החדשה השנה של הרבי

החדשה הבאה השנה של העבודה שהתחלת זה, דבר

עם שאירע מאירוע באקראי נודע אלול, בח"י היא

ט"ז ב' ביום � שלום ברוך ר' � הרב"ש כ"ק דודי�זקני

בליובאוויטש. תקפ"ט אלול

זקני דודי את מאד וחיבב הוקיר הזקן רבנו כ"ק הוד

היה ל"חדר", ללכת זקני דודי החל ומאז הרב"ש, כ"ק

למד שנים שבע בגיל הזקן. רבנו אל יום כל לבוא עליו

של הנגינה שטעמי תנ"ך, של הטעמים נגינות הרבי אתו

בטעמי ונביאים. תורה של הנגינה מטעמי שונים כתובים

בקבלה הזקן לרבנו היה עצמה התורה של הנגינה

הדברות עשרות השירות, של הנגינה בטעמי שינויים

אלה לכל � בנסוע ויהי ואתחנן, ופרשת יתרו שבפרשת
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�האד� ה�א ה�ר�� על ה�מיכה עני� י�ב� כ� �כמ� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָחכמה,
– ה�המה על עלי�� א�ר �חינת ממ�י� "מה", ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�גימטר�א
"ר�ח �תיב �ה�ה להתע��ת, ���כל �כדי – ב"� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ�גימטר�א
ה��רדת היא ה�המה ור�ח למעלה, היא הע�לה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאד�
מק�ר – ב"� �� �חינת ה�א ה�המה ר�ח �פר�� ְְְִֵֵֵַַַַָָָלמ�ה",
ב"� �� ה�א ה��ל�ל�ת �בר��י ע��ה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�בריאה
ה�המה נפ� כ� �כמ� ,��� ה�המית ה�פ� �הינ� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��אד�,

ה�המיתלמ וה�פ� ��מ�ה ה�המה להעל�ת �בכדי �ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
�� מ�חינת א�ר ��מ�י� ה�מיכה ידי על ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��אד�,
האד�, ידי על היא ז� והעלאה להתע��ת, ���כל� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמ"ה
א) סא, (יבמ�ת ז"ל ר��תינ� ואמר� א��", "אד� ְְְְִִֵֶַַַָָָָ�כתיב

וג�',ו"א�� צר�ני" וקד� "אח�ר �תיב �ה�ה אד�", קר�יי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אח�ר �רא�ית, למע�ה וקד� �רא�ית למע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאח�ר
�ל �ריאת אחר ��י �י�� ��ברא �רא�ית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלמע�ה
ה�בראי� �ל ע�ר �ה�א �רא�ית למע�ה וקד� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�בראי�,
ע�ר �האד� לפי ה�א לב��� ��ברא �מה מה�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ְ�מע�ה
"�ל �כמאמר לפניו, מ�כ� ה�ל וימצא ה�ריאה, �ל ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹותכלית
�חלקי ר�אי� אנ� �כ� לזה", לצ��ת א�א נברא לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהע�ל�
ה�א ��ה� ה�ח��נה �ה�דרגה מד�ר, חי צ�מח ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��מ�
ה�א �ה��מ� אליה, �מ��� העלי�נה ה�דרגה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלצר�
�רעי� ����רעי� ה�א ה��מח �צמיחת ה��מח, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ��ביל
נזרעי� ��ל�י וע�בי� ��אי� א� נצמח, �מ�ה ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�אר�

ה��מח, אל ה�א ה��מ� ����� הרי האר�, מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָצ�מחי�
�מ� והע�בי�, ה��אי� �מ� החי, ��ביל ה�א ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוה��מח
וג�', לחמ�" לבהמה נ�ת� חציר, הרי� "ה�צמיח ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ��ת�ב
ה�ה�רי� ח�י� ה�עלי �י המד�ר, ��ביל ה�א ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַוהחי
"�ירק ��ת�ב �כמ� המד�ר, לאכילת ה� �אכילה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ַה��רי�
נפ�� א�ת "�כל �כתיב לאכלה, �ל" את לכ� נת�י ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�ב
למר�ב ה� ה�מאי� ח�י� �בעלי ב�ר", ואכל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�ז�ח
�בדר� למ�א, וחמ�ר עליו לר�ב ס�ס ולמלאכ��, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹהאד�
ה�א האד� �י האד�, אל מ���י� ה�בראי� �ל ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ�לל
עליה� ו��לט מ��ל ה�א ולכ� ה�בראי�, �בחיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ְַהמע�ה
על�ת ה�ה ולכ� ודעת, �כל ל� י� �האד� �רצ�נ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מנהיג�

ח צ�מח �ה�הה��מ� האד�, ידי על �וקא ה�א �ר�חנ��ת י ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
���יע� �למ�ת לה� אי� הרי עצמ� מ�ד חי צ�מח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��מ�
עצמ�, מ�ד נמצאי� ה� �� ��ברא� �כמ� �הינ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאליו,
עצמ� מ�ד ה�למ�ת אל ���יע �� ה��נה ע�ר ה�ה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהאד�
ה���ת את לת�� וה�א �ביגיעת�, �עב�דת� הינ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ�וקא,
מ�יע זה ידי ועל �תפ�ה, �ת�רה הוי' את ולעבד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה�בע�י�
עניני ��ארי וכ� ה�אכל, את ��א�כל ואז ה�למ�ת, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאל
ה', מצו�ת �מק�� �מת��ל ל�מד וכ�' האכילה �בכח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹע�ל�,
האד� נקרא ולכ� חי, צ�מח ה��מ� �לל�ת מתע�ה ה�ה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאז
��� א�ר ה�בראי� �חיר להי�ת� �רא�ית, למע�ה ָ�ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָקד�

יד�. על �מתע�י� אליו ְְִִִֵֵַַָָטפלי�
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דוקא.ו. ישראל בני

•
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.‚Òפסח של לשביעי שנה מאה מתמלאות היום

עצמו את הכין צדק" ה"צמח הרבי כשאב�הסבא תר"ג,

לפטרבורג. לנסיעה

כשנה תר"ג שנת את ציין מהר"ש, הרבי הסבא,

ה"צמח הרבי אב�הסבא נהג בה מיוחדת שנה בעש"טית,

אחרות. בשנים מאשר שונה באופן צדק"

כלל. בדרך מסודרת היתה אב�הסבא של הנהגתו

קם הוא מתי הנהגתו, סדר את היטב ידעו המקורבים

אב� הרבי, אצל � המדוייקת התפלה שעת מהשינה,

מתפלל קבוע מנין היה בו חדרו ליד קטן מנין היה הסבא,

של חדרו דלת כולו. היום וסדר � ביום פעמים שלש

נכנס היה לא איש אבל כלל, בדרך פתוחה היתה הרבי

שישבו הגבאים ידי על לו יקרא שהרבי מבלי לחדר

להיכנס צריכים כשהיו הרבי של בניו אף הקדמי. בחדר

ידו ועל הגבאים לאחד יקרא שהרבי מחכים היו אליו

להיכנס. עליהם אם שאלו

לגמרי. שונה ההנהגה סדר היה תר"ג בשנת ואילו

הרבי. של הנהגתו בסדר שינוי ראו השנה מהתחלת

יום � אלול שח"י ידעו, � חסידים אפילו � כולם

� רבנו של הולדתו ויום הבעש"ט מורנו של הולדתו

אצל העבודה התחלת של הזמן הוא � הראשון אבינו

הבאה. החדשה השנה של הרבי

החדשה הבאה השנה של העבודה שהתחלת זה, דבר

עם שאירע מאירוע באקראי נודע אלול, בח"י היא

ט"ז ב' ביום � שלום ברוך ר' � הרב"ש כ"ק דודי�זקני

בליובאוויטש. תקפ"ט אלול

זקני דודי את מאד וחיבב הוקיר הזקן רבנו כ"ק הוד

היה ל"חדר", ללכת זקני דודי החל ומאז הרב"ש, כ"ק

למד שנים שבע בגיל הזקן. רבנו אל יום כל לבוא עליו

של הנגינה שטעמי תנ"ך, של הטעמים נגינות הרבי אתו

בטעמי ונביאים. תורה של הנגינה מטעמי שונים כתובים

בקבלה הזקן לרבנו היה עצמה התורה של הנגינה

הדברות עשרות השירות, של הנגינה בטעמי שינויים

אלה לכל � בנסוע ויהי ואתחנן, ופרשת יתרו שבפרשת



c"agקח i`iyp epizeax zxezn

שונות .98נגינות

עם � נפוליון במלחמת � נסע הזקן שרבנו מהיום

האחרון ליומו עד מליאדי, מהחסידים, וחלק משפחתו

רבנו ליד זקני דודי נמצא דין, בעלמא הזקן רבנו של

בחדרו. וישן הזקן רבנו של בעגלתו ישב הוא הזקן.

זקני דודי מספר ולילות, ימים ושנים ארבעים מאה

הזקן, רבנו אב�הסבא, של במחיצתו להיות זכיתי לאבי,

כשהגיעה אב, מנחם כ"ה המר, החמישי יום של מהערב

נמצא כבר נפוליון שמו'ניק שה'ימח הרעה הבשורה

קודש שבת למוצאי עד ליאדי, לעבר ומתקדם בארשע

להיות זכיתי � תקע"ג טבת לכ"ד אור כ"ג העצוב,

הזקן. רבנו אב�הסבא, של במחיצתו

דודי את קירב הזקן שרבנו והעצמי הפנימי הקישור

הילדז היה הזקן, רבנו כשנסתלק רבות. עליו השפיע קני,

דודי היה � תקע"ג � ומאז כולו, שבור � הרב"ש כ"ק �

יום אלול, ח"י ביום שנה עשרה שתים במשך צם זקני

צם היה בשבת חל באלול כשח"י הזקן, רבנו של הולדתו

שלפניו. החמישי ביום

כ"ק הוד דיבר באלול, י"ג תצא, פרשת קודש, בשבת

ההולדת יום אודות האמצעי, בכלל99אדמו"ר צדיק של

הגדולה המצוה סעודת בפרט: כלליים אנשים ושל

בכך המתבטאת והעליון, התחתון עדן בגן הנערכת

וכל האלקות, מהות והשגת בראיית השכינה מזיו שנהנין

לעולם לרדת העומדת הצדיק מנשמת נפרדות הנשמות

ירידת כוונת בביצוע בהצלחה אותה ומברכות הזה

בגוף. הנשמה

ביחס והעליון התחתון עדן בגן המצוה וסעודת הסדר

כשבית סתם. לצדיק שביחס מהסדר שונה כללית, לנשמה

לעולם לרדת כללית נשמה על גוזר מעלה של הגדול הדין

זמן משך הרי מסויימים, הורים ואצל מסויים בזמן הזה

להתלבש הכללית הנשמה על שבו הולד גוף יצירת לפני

לאותה מיוחד היכל מעלה של הגדול הדין בית קובע �

נשמות של מתיבתא קובעים היכל ובאותו כללית, נשמה

� למטה לרדת שעומדת � הכללית והנשמה הצדיקים,

נשמות לפני ברבים תורה ולומדת המתיבתא ראש היא

כל באות למטה, הנשמה לירידת הזמן כשמגיע הצדיקים.

את לברך בראשן, רבנו משה ונשמת הכלליות הנשמות

ומבטיחות הכללית בעבודתה בהצלחה הכללית הנשמה

זו. בעבודה וסיוע עזר לה

הוא כללית, נשמה של וביחוד צדיק, של ההולדת יום

כביכול שמח הקב"ה רצון. ועת העולמות בכל חג לכן,

� זו גדולה בשמחה המשתתפים וכל גדולה, בשמחה

עדן בגן שלמעלה המצוה מסעודת גבוה, משולחן נהנים

התחתון. עדן ובגן העליון

הרבי מסבו זו קדושה שיחה שמע זקני כשדודי

אב�הסבא אביו, כ"ק שהוד ההסבר באריכות האמצעי

הנשמות מעמד של הענין את הסביר צדק", ה"צמח הרבי

הקבלה, יסודות פי על העליון עדן וגן התחתון עדן בגן

–התחרט ומדרש זהר בגמרא, חז"ל מאמרי כמה והסביר

ליום אלול ח"י הקדוש היום את שקבע על גמורה חרטה

יום את וקבע נדרים, התרת ערך אלול י"ד א' ביום צום.

הקדוש היום שלפני החמישי ביום או שני ביום התענית

אלול. ח"י

היו שלו העבודה עניני כל סגור, אדם היה זקני דודי

את צם � תקפ"ה � שנה באותה לכת. ההצנע בתכלית

קבע אלול ח"י החמישי וביום שני, ביום הנדבה תענית

שמחה. יום לעצמו

ציווי פי ועל חולה, זקני דודי היה תקפ"ט קיץ

שחרית. בפת ביותר זהיר להיות עליו היה הרופאים

רביעי ביום אלול ח"י של הקביעות היתה שנה באותה

את צם זקני, דודי של להנהגתו בהתאם תבא. פרשת

נפל חלישותו ומפאת אלול, ט"ז שני ביום הנדבה תענית

לא אז ואפילו במטה, לשכב ונאלץ בחלשות פעמים כמה

התעלפותו. סיבת אחד אף ידע

בחום במטה זקני דודי שכב אלול ח"י רביעי ביום

את לבקר בא צדק", ה"צמח הרבי אב�הסבא, גבוה.

ח"י היום, שמח, חג הרבי: אמר לחדר בהיכנסו החולה.

של ההולדת יום הוא אלול ח"י משולש, חג הוא אלול,

� הסבא של ההולדת יום הוא אלול ח"י הבעש"ט, מורנו

השנה של העבודה התחלת הוא אלול ח"י ,� הזקן רבנו

תקנ"ז משנת � שנה ושתים שלשים זה הבאה. החדשה

חסידות, מאמר � הזקן רבנו � הסבא בפני אומר �

הבאה. השנה של לעבודה נוגע ככולו ברובו והמאמר

מיוחדת. עבודה היא האדם ימי בחיי שנה שכל כידוע

.„Ò,תר"ב בשנת אלול ח"י הקדוש היום של קביעותו

שינוי הורגש יום באותו בשבוע. הרביעי ביום היתה

שהרבי הראשונה הפעם זו היתה הרבי. של בהנהגתו

חצות לאחר וחצי שעה אלול בח"י מנחה להתפלל הורה

סגור היה היום וכל ערבית, לתפלת עליו ולחכות היום,

חדרו דלת את פתח בלילה עשרה אחת בשעה בחדרו.
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ה�ו.98) אות תרצ"ו שבט כ"ה לקו"ד ג"כ ראה

ועילוי99) שמחה ה"ח). פ"ג ר"ה ירושלמי (ראה לו ועוזר שולט מזלו אז

(משה). ב. יג, מגילה יצחק). (של פקודי ס"פ תנחומא ראה: צדיק. הולדת ביו�

האבות). בו שנולדו (חדש א. יא, ר"ה מל�). ב� (של ט. פט"ו, שמו"ר

שמחה צ"ל מצוה הבר שביו� כיו� כי מבנ"י, לכאו"א בנוגע ג� להטעי� ויש

חוזרת שנה בכל כתהאריז"ל וע"פ ד) טו, בראשית חדש (זהר החופה כביו�

ההולדת ביו� שנה בכל וכו' בהתעוררות צ"ל – ההמשכה אותה וניעורת

להתבודד, האד� על ההולדת ביו� אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת וידועה

ויתקנ� ישוב ותשובה תיקו� והצריכי� בה�, ולהתבונ� זכרונותיו ולהעלות

שליט"א. אדמו"ר כ"ק הערת – ניס�). יא יו�" ("היו�
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ערבית. להתפלל והורה

שעבודת הראשונים, החסידים בין היה מקובל

פשוטה. בשנה מאשר שונה מעוברת בשנה זי"ע הרביים

� תר"ג בשנת בהנהגתו השינויים שסיבת חשבו ולכן

אלול בח"י הרי היא הצדיקים עבודת פי על שהתחלתה

מיד נזכרו הם ברם, מעוברת. שנה שהיא מפני היא, �

כזה, דרסטי בשינוי נהג לא הקודמות המעוברות שבשנים

השנה. כמו ובבדידות בהבדלה להיות

הזקן שרבנו היתה, ההנהגה לשינוי האמיתית הסיבה

תר"ג, שנת הבאה, שהשנה צדק", ה"צמח לרבי הודיע

הרבי נסע שנה באותה היה: וכך קשה. שנה עבורו תהיה

קשים100לפטרבורג יסורים סבל בה הרבנים, לאסיפת

הכופר של נכדו לילנטאל, מנחם והכופר מהמשכיל

בוילנה. לו קראו כך � מזאמוט שמעון והמשכיל

והכופ המשכיל אודות הסיפור אריכות שמעון� ר

מסופר � לעצמו שבדה זאמוטער, מזויף, שם – מזאמוט

� שלישי היכל האור" "שלשלת בקובץ

בהנהגתו שינוי הרגישו תר"ג, השנה ראש בערב גם

לאחרי השנה, ראש בערב שנה כל שנה. בכל מאשר

הרבי את מברך עשרה של דין בית היה נדרים, התרת

של ההולדת יום הוא השנה ראש ערב � ימים באריכות

ה', יאמר כן אמן, עונה: היה והרבי � צדק" ה"צמח הרבי

ענה תר"ג, השנה ראש בערב רצון. יהי כן אמן, : או

בחיי הנ"ד השנה והוסיף: רצון", יהי כן "אמן בנוסח

כפולה לברכה וזקוקים ביותר קשה שנה היא האדם

ומשולשת.

של הזכרון יום � גדליה ובצום תר"ג השנה ראש בערב

דובער חיים ר' החסיד שלו, הגבאי את הרבי שולח – אמו

� הפדיונות ובשני אמו, קבר על לליאזנא פדיון עם נ"ע,

אחד: נוסח � גדליה צום ושל השנה ראש ערב של

להתפרסם, מוכנה הגזירה מתגברים, ברלין "אנשי �

ובין כך בין הצעותיהם, על שיסכימו רבנים להזמין עצתם

אביך להיכל ללכת הואילי כו' ובין אחיה אם בין כך.

הגזירות, שיתבטלו רחמים לעורר בקשתי את לו ומסרי

ידי". על שיתבטלו רצון יהי זוכה הנני ואם

.‰Òדובער חיים ר' שהחסיד אמר מהר"ש הסבא

רואים א) סוד: בבעלי דרגות שלש אמיתי. סוד בעל היה

ניכר לא ב) כך. על מספר הוא שאין אלא סוד, לו שיש

אותו, ומגלה הסוד את יודע אחד כשעוד ג) סוד. לו שיש

כאילו הוא פניו מראה הגילוי, את שומע כשהוא הרי

סוד בעל זהו כן. לפני ידע שלא חדש דבר שומע הוא

דובער חיים ר' החסיד היה כזה סוד ובעל האמיתי.

אב�הסבא. של הגבאי

אצל � מוהליב פלך � ברודניא נולד דובער חיים ר'

אבל רגיל, כשרון בעל והיה ביינוש אהרן ר' החסיד אביו

החסיד עם השתדך הוא תולדתו. בטבע ותמים אמת איש

שנים כמה חי – בליובאוויטש חנוני � ישראל משה ר'

בתורה ועסק האמצעי, הרבי בחיי חותנו, כתפי על

ובחסידות.

חיים ר' את צדק" ה"צמח הרבי לקח תקע"ח בשנת

שונים כתבים עבורו להעתיק בביתו, ככתבן דובער

הרבה בליובאוויטש היו זמן שבאותו למרות יד. מכתבי

בר' אב�הסבא בחר זאת בכל נאה, כתב בעלי כתבנים

היה אב�הסבא ואמיתותו. תמימותו מחמת דובער חיים

כותב.ב שהוא מה ידע לא אחד שאף בו טוח

חיים ר' העתיק � תקע"ח�תק"ץ � שנה עשרה שתים

תק"ץ בשנת ובחסידות. בנגלה אב�הסבא כתבי דובער

שלו. לגבאי הרבי אותו מינה

זו לא מוחלט, סוד בעל היה דובער חיים ר' הגבאי

בשליחויות אותו שלח שהרבי ידע לא אחד שאף בלבד

בשתי בכך. הרגיש לא גם אחד אף אלא האמורות,

בלילה, נסע � גדליה ובצום השנה ראש בערב � הפעמים

הרבנית הרבי, של אמו קבר בציון ביקר הבוקר אור ועם

והגיע חזרה נסע השליחות, את מסר נ"ע, לאה דבורה

המתרחש. בכל הרגיש לא אחד שאף בזמן
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ערבית. להתפלל והורה

שעבודת הראשונים, החסידים בין היה מקובל

פשוטה. בשנה מאשר שונה מעוברת בשנה זי"ע הרביים

� תר"ג בשנת בהנהגתו השינויים שסיבת חשבו ולכן

אלול בח"י הרי היא הצדיקים עבודת פי על שהתחלתה

מיד נזכרו הם ברם, מעוברת. שנה שהיא מפני היא, �
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הזקן שרבנו היתה, ההנהגה לשינוי האמיתית הסיבה
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� שלישי היכל האור" "שלשלת בקובץ

בהנהגתו שינוי הרגישו תר"ג, השנה ראש בערב גם
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אב�הסבא. של הגבאי

אצל � מוהליב פלך � ברודניא נולד דובער חיים ר'
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ובחסידות.
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שונים כתבים עבורו להעתיק בביתו, ככתבן דובער

הרבה בליובאוויטש היו זמן שבאותו למרות יד. מכתבי
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שלו. לגבאי הרבי אותו מינה

זו לא מוחלט, סוד בעל היה דובער חיים ר' הגבאי

בשליחויות אותו שלח שהרבי ידע לא אחד שאף בלבד

בשתי בכך. הרגיש לא גם אחד אף אלא האמורות,

בלילה, נסע � גדליה ובצום השנה ראש בערב � הפעמים

הרבנית הרבי, של אמו קבר בציון ביקר הבוקר אור ועם

והגיע חזרה נסע השליחות, את מסר נ"ע, לאה דבורה

המתרחש. בכל הרגיש לא אחד שאף בזמן
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חור� לציד כזו שלג במגררת השתמשו הפריצי� ביותר. עמוקי� בשלגי� בה להשתמש היה שנית� כ�
זיגיסמונד אפוא, שלח, הרגילות. מהמזחלות יותר וחזקה רחבה בצורה בנויה שהייתה משו� ביערות,
במרכבה הושיב� הוא שמואל. ישראל ולנגר, שאול, יצחק ר' וחתנו, אליעזר ר' לנפח, לקרוא קיבציסקי
מנת על שלו המזחלות את מקרוב שיבחנו כדי שיבניצקי, יוס� של לאחוזתו אות� שהסיעה מיוחדת
שמואל ישראל ר' כאשר המשימה, ביצוע את עצמ� על קבלו דבר של בסופו בשבילו. כדוגמת� ליצור

לצור� הנפחות. עבודות את שאול יצחק ור' הע� עבודות את משותפתיבצע בעבודה יחד בילו זה
ללא לעצמו מפז� שמואל שישראל לעובדה לב שאול יצחק ר' ש� כ� כדי תו� מספר. שבועות מש�
יצחק ר' הצליח בכ�, יחוש שהלה מבלי רב, במאמ� התעניינותו. את עורר והדבר העבודה, בשעת הר�
של מפיו כי להפתעתו לו התברר ואז מפז�, שהוא המלי� תוכ� את ולקלוט אוזנו את להטות שאול
למדנותו לו שהתגלתה עד הקיר אל לחצו הוא זה. אחר בזה גמרא דפי נשפכי� שמואל ישראל

המופלגת.

ישר כיהודי דר�ֿאר� לו מגיע "לא � שאול יצחק ר' סיי� � למד�" היה לא אילו "ואפילו
ויראֿשמי�"?!

רוחה חדשה, רוח בקרבו מפעמת כי והרגיש שאול, יצחק ר' של הארוכה לשיחתו האזי� ברו�
הבורא. בעבודת חדשה כדר� החסידות של המיוחדת

יהודה, עזרא כאשר זה היה בזיכרונו. עמוק נחרת ושמיעה ראיה עד לו היה שברו� אחר מאורע
לענייני בקשר בעיירה, ששמע ידיעות ומסר הנפח לבית נכנס ראוב�, אליעזר ר' של בשכנותו שגר גנ�
מיד גילו הגדולי� חתניו שני א� קשב, ברוב לסיפורו האזי� הנפח הרב. של ומצבו מסוימי� קהילה
בנושאי� ובמיוחד לדבריו, לשמוע שיואילו מכדי בעיניה� מדי פשוט היה יהודה עזרא רוח. מורת

כאלה.

במלפפו� המוח! את תבלבל "אל רב: בכעס והתפר� ברוחו, לשלוט היה יכול לא הבכור החת�
אלה"! כגו� בענייני� מאשר יותר רב ידע ל� יש וצנו�

ואמר: התאושש מיד א� במבוכה, שרוי היה דקות מספר דו�. נאל� יהודה עזרא

שלכ� כמו חות� לי היה ואילו אתכ�, נהגו שהוריכ� כפי ולישיבה, לחדר אותי שולחי� היו "אילו
"עגול", יתו� נותרתי הרב לצערי א� מכ�. יותר גדול למד� אולי אני, הייתי שולחנו, על אתכ� המחזיק
מאז לח�. לפת להשתכר נאלצתי א� ללימודי�, עז חשק לי היה שני�. תשע בגיל א�, וללא אב ללא
בכל היטב בקי הנני זאת כל למרות בנפשי. לחמי ולהביא אפי בזיעת חיי ימי כל לעבוד נאל� הנני
מגיעה שלכ� התורה ידיעת הא� את� א� התהלי�. פסוקי כל את בעלֿפה ויודע התורה חומשי חמשת
המדרש לא כי שלנו מהרב אוזני במו שמעתי אגב, זאת, מלבד שלכ�? לאפשרויות ביחס המידה למלוא

המעשה". אלא עיקר

מוכני� היו ה� וחוצפה. עזות דברי בעיניה� שהיו ששמעו, הדברי� למשמע התרגזו החתני� שני
הגנ�. ע� יחד מהבית ויצא המריבה המש� את למנוע מיהר חותנ� א� קצ�, בשצ� להתקיפו

למדני�. אל כ� לדבר ע�ֿהאר� של העזתו על לצעוק והחל רב. זע� המבוגר החת� התמלא עתה
ר'הו נחל� לעומת� לדבריו, הסכי� השני חתנו ממנו. יישכח שלא לקח ללמדו יש כי דעתו הביע א

נחשב אינו ותהלי� חומש היודע הגנ� כמו יהודי כי סבר בכלל יהודה, עזרא של להגנתו שאול יצחק
שתי של קיומ� על לדעת ברו� נוכח ושוב ברתחה, הוא ג� דיבר זה לעניי� בהתייחסו לע�ֿהאר�.

ראוב�. אליעזר של השוני� חתניו עלֿידי המיוצגות נפרדות דרכי�
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היו� דרשת את הגדול. בשבת בדוברומיסל שהתרחש אחר, מאורע ברו� על השאיר יותר עז רוש�
והביע ערבֿשבת, באותו בשיתוק לפתע לקה שהרב לאחר הרב, של נכדתו בעל שלמה, ר' השמיע

ל"ט). פרק (ראה במקומו ידרוש שלמה שר' רצונו

גדול, למד� היה הוא לעשיר. מעני שהפ� הצמר סורק בנימי� אברה� ר' של בנו היה שלמה ר'
אפילו עצמו. בשבח מפליג והיה גדלות בהרגשת התהל� שתמיד משו� אותו חיבב לא בקהילה איש א�
כשווה אליה� התייחס ת�, ורבנו כרש"י הקודמי�, מהדורות ואפילו גדולי�, חכמי� על דיבר כאשר

בגאווה. אומר היה � משלי" שיטה ולי שלו, ושיטתו אחד "כל שווי�, אל

ר' של העצומה לגדלותו הוכחה לה� ששימשו כאלו, מדיבורי� מתפעלי� היו פשוטי� אנשי�
שלא רבי� היו לכ� כזו. התייחסות לסבול יכלו ולא כ� על מתרגזי� היו חכמי� תלמידי א� שלמה,
הרב של במקומו ג� ומה הגדול, שבת דרשת את להשמיע עתיד שלמה שר' מהעובדה רצו� שבעי היו
להשמיע עוז הרהיב לא איש בר�, בדוברומיסל. הרבנות כסא על שנה משישי� למעלה שישב הזק�,

והחולה. הזק� הרב של לרצונו התנגדות של מלה

רוח מורת של רגש הציבור חש הקודש ארו� שליד הבימה אל שלמה ר' שעלה הראשו� מהרגע כבר
חרישית תפילה ולוחש הפרוכת את מנשק הכנעה, ברוב הבימה על לעלות נוהג היה הזק� הרב כלפיו.

אחריות. ורגש יראה של תחושה מלא הוא כי היה ניכר עצמה הדרשה בשעת בלשונו. ייכשל שלא

ביטול, של מבט הקהל כלפי הפנה לבימה עלותו ע� מיד שלמה, ר' של גישתו הייתה לגמרי שונה
איש יהי� לא הדרשה שבזמ� יכריז וכי הטלית, את לו יגיש כי זלזול, של בנימה פקד, הזק� השמש על

להבינ�. מסוגלי� ה� שאי� תורה דברי שומעי� ה� כאשר עמיֿהאר� של כדרכ� לפהק

השווה שלמה ר' שכ� בגאווה, גדושה הייתה עמוקה, למדנות מלאה אמנ� שהייתה עצמה, הדרשה
הדרשה, נמשכה שעתיי� עליה�. לחלוק זכאי עצמו וראה הראשוני� הדורות לגדולי בדבריו עצמו את

דבר. אמרו לא א� שלמה ר' של עזותו את חשו ורבי�

בכבוד מזלזל שלמה ר' כי בקולו, ולרעוש להרעי� והחל פקעה שסבלנותו שמעו� חיי� ר' היה שונה
לצעוק החל הוא חליפות, והחווירו הסמיקו שלמה ר' של ופניו סערה, פרצה המדרש בבית ישראל. גדולי
התערבו הדיי�, משה רבי בראשות הקהילה, נכבדי שמעו�. חיי� ר' הזה, החצו� את לנדות יש כי ממקומו

בדוברומיסל. הגועשת היו� לשיחת הפ� הדבר א� שקטה, המחלוקת הרוחות. את להרגיע והצליחו

פני� ועזות חוצפה של רבה מידה גילה שמעו� חיי� ר' כי סברו הנפח של המבוגרי� חתניו שני
כר' לגאוות� אחרת מתייחסי� היו הרקי, שבעירו, ואמר אותו, הצדיק שאול יצחק ר' א� ְִִבהתנהגותו,

במלקות. אותו ומכבדי� הקהל לחדר אותו מכניסי� פשוט, היו, שלמה:

בתורה גדלותו על המלצה במכתבי מצויד למד�, אבר� להרקי הגיע שפע� סיפר שאול יצחק ר'
הייתה הדרשה א� אותו, לשמוע באה העיר וכל בדרשה, התכבד השבת ביו� ובריסק. ווילנא גאוני מאת
תפסו איש, להכיר אפשר כשאי השמשות, בי� א� דבר, אמרו לא שלמה. ר' עתה שהשמיע מהסוג
הגונות. צליפות בו והצליפו המדרש בית של צדדי לחדר הכניסוהו האבר�, את למדני� אברכי� מספר

למסור או דבר לומר היה יכול לא א� לרב, להתלונ� הל� הוא מספר. ימי� בכאב חש ה"דרש�"
בכבוד� שזלזל על מהשמי� עונש זה הרי הנראה כפי כי לו הסביר הרב המצליפי�. של זהות� על רמז

הקודמי�. הדורות גדולי של

שאול. יצחק ר' סיי� � שלמה" בר' לנהוג צריכי� היו "כ�

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



קיי c"ag i`iyp epizeax zxezn

היו� דרשת את הגדול. בשבת בדוברומיסל שהתרחש אחר, מאורע ברו� על השאיר יותר עז רוש�
והביע ערבֿשבת, באותו בשיתוק לפתע לקה שהרב לאחר הרב, של נכדתו בעל שלמה, ר' השמיע

ל"ט). פרק (ראה במקומו ידרוש שלמה שר' רצונו

גדול, למד� היה הוא לעשיר. מעני שהפ� הצמר סורק בנימי� אברה� ר' של בנו היה שלמה ר'
אפילו עצמו. בשבח מפליג והיה גדלות בהרגשת התהל� שתמיד משו� אותו חיבב לא בקהילה איש א�
כשווה אליה� התייחס ת�, ורבנו כרש"י הקודמי�, מהדורות ואפילו גדולי�, חכמי� על דיבר כאשר

בגאווה. אומר היה � משלי" שיטה ולי שלו, ושיטתו אחד "כל שווי�, אל

ר' של העצומה לגדלותו הוכחה לה� ששימשו כאלו, מדיבורי� מתפעלי� היו פשוטי� אנשי�
שלא רבי� היו לכ� כזו. התייחסות לסבול יכלו ולא כ� על מתרגזי� היו חכמי� תלמידי א� שלמה,
הרב של במקומו ג� ומה הגדול, שבת דרשת את להשמיע עתיד שלמה שר' מהעובדה רצו� שבעי היו
להשמיע עוז הרהיב לא איש בר�, בדוברומיסל. הרבנות כסא על שנה משישי� למעלה שישב הזק�,

והחולה. הזק� הרב של לרצונו התנגדות של מלה

רוח מורת של רגש הציבור חש הקודש ארו� שליד הבימה אל שלמה ר' שעלה הראשו� מהרגע כבר
חרישית תפילה ולוחש הפרוכת את מנשק הכנעה, ברוב הבימה על לעלות נוהג היה הזק� הרב כלפיו.

אחריות. ורגש יראה של תחושה מלא הוא כי היה ניכר עצמה הדרשה בשעת בלשונו. ייכשל שלא

ביטול, של מבט הקהל כלפי הפנה לבימה עלותו ע� מיד שלמה, ר' של גישתו הייתה לגמרי שונה
איש יהי� לא הדרשה שבזמ� יכריז וכי הטלית, את לו יגיש כי זלזול, של בנימה פקד, הזק� השמש על

להבינ�. מסוגלי� ה� שאי� תורה דברי שומעי� ה� כאשר עמיֿהאר� של כדרכ� לפהק

השווה שלמה ר' שכ� בגאווה, גדושה הייתה עמוקה, למדנות מלאה אמנ� שהייתה עצמה, הדרשה
הדרשה, נמשכה שעתיי� עליה�. לחלוק זכאי עצמו וראה הראשוני� הדורות לגדולי בדבריו עצמו את

דבר. אמרו לא א� שלמה ר' של עזותו את חשו ורבי�

בכבוד מזלזל שלמה ר' כי בקולו, ולרעוש להרעי� והחל פקעה שסבלנותו שמעו� חיי� ר' היה שונה
לצעוק החל הוא חליפות, והחווירו הסמיקו שלמה ר' של ופניו סערה, פרצה המדרש בבית ישראל. גדולי
התערבו הדיי�, משה רבי בראשות הקהילה, נכבדי שמעו�. חיי� ר' הזה, החצו� את לנדות יש כי ממקומו

בדוברומיסל. הגועשת היו� לשיחת הפ� הדבר א� שקטה, המחלוקת הרוחות. את להרגיע והצליחו

פני� ועזות חוצפה של רבה מידה גילה שמעו� חיי� ר' כי סברו הנפח של המבוגרי� חתניו שני
כר' לגאוות� אחרת מתייחסי� היו הרקי, שבעירו, ואמר אותו, הצדיק שאול יצחק ר' א� ְִִבהתנהגותו,

במלקות. אותו ומכבדי� הקהל לחדר אותו מכניסי� פשוט, היו, שלמה:

בתורה גדלותו על המלצה במכתבי מצויד למד�, אבר� להרקי הגיע שפע� סיפר שאול יצחק ר'
הייתה הדרשה א� אותו, לשמוע באה העיר וכל בדרשה, התכבד השבת ביו� ובריסק. ווילנא גאוני מאת
תפסו איש, להכיר אפשר כשאי השמשות, בי� א� דבר, אמרו לא שלמה. ר' עתה שהשמיע מהסוג
הגונות. צליפות בו והצליפו המדרש בית של צדדי לחדר הכניסוהו האבר�, את למדני� אברכי� מספר

למסור או דבר לומר היה יכול לא א� לרב, להתלונ� הל� הוא מספר. ימי� בכאב חש ה"דרש�"
בכבוד� שזלזל על מהשמי� עונש זה הרי הנראה כפי כי לו הסביר הרב המצליפי�. של זהות� על רמז

הקודמי�. הדורות גדולי של

שאול. יצחק ר' סיי� � שלמה" בר' לנהוג צריכי� היו "כ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



c"agקיי i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ג אייר כ"ג ב"ה

ריגא

אי"א וו"ח נעלה, הכי תלמידינו ידידי כבוד

שי' ... מוה"ר

וברכה! שלו�

להצלחה, הלמודי� סדר מהתחלת ונהניתי קבלתי מכתבו

פעמי�, עמו אתו שדברתי דברי את זוכר בטח אשר מקוה הנני

נפעל שלא העני� מכללות וה� מהפרט ה� צערי לו הגדתי וג�

הדבר אמת להיות. כראוי � דורכגעארבעט ניט זי� האט עס �

ששערי נודע הלא אבל בדבר, סבות כמה היו דבריו שלפי

וזאת יחדלו, ולא חדלו לא הסבות ועניני ננעלו, לא תירוצי�

יודעי� כאשר והוא ומעכב, מונע כל על להתגבר העבודה היא

העבודה וסדר נסיונות, רק ה� הסבות כי האמת את ומכירי�

המדות זכו� כי בירור, בדר� ולא דחי' בדר� הוא בנסיונות

העבודה בגשמיות אבל והדומה, באכו"ש וכ� בירור, בדר� הוא

דער ניט א', אופי� שטעל� זי� דאר� מע� דחי', בדר� הוא

כלל. מניעה קיי� לאזע�

עס בתפלה, העבודה העדר הוא ר"ל הירידה וראשית

מלומדה אנשי� מצות די קאלט, או� טרוקע� אל� ווערט

דע� א�, ווערט מע� איילט, מע� שווער, אוי� שוי� ווערט

שיי� שאינו הדבר ומוב� מתגש�, והאויר תורה, אי� געשמאק

הזולת. על לפעול כלל

שהיו אחדי� לי היו ל... מי את לשלוח נדרש הי' אשר בעת

לזה, עצמו וימסור ית� כי בחשבי בו ובחרתי לזה, ראוי�

קביעות בעני� דא"[ח] של למשפיע הראוי בסדר עצמו ויסדר

בבית ברבי�) שילמוד מה (לבד יו� בכל לעצמו לתורה עתי�

בש"ק. ובפרט יו�, יו� במתינות תפלה בעני� כ� דוקא, הכנסת

כי אפונה לא אבל בקצרה, עמו אתו דברתי בהתראותינו

עד מרירותי הבי� העבר בדבר עמו דברתי אשר הקיצור מ� ג�

יהי' והשי"ת ולעשות, לפעול ללבו וית� ללבי, הדבר נגע כמה

בגו"ר. בעזרו

לי לכתוב ובבקשה הדברי�, נשתנו כי אקוה עתה

נוגע הדבר כי בלבד, לצאת אמרי� בקוצר רק ולא בפרטות,

לסדר חפ� הנני לי אשר בכל הנה ובעזה"י ממש, נפשי לנקודת

למהוי... כדבעי העני� את

טוב דבר על משכיל הנעלה, החכ� ידידי לש"ב כותב הנני

של האגודה בראש לעמוד ומבקשו שניאורסאה� שי' פישל מר

דא"ח, לשמוע החפצי� וויסענשאפטליכע) (וועלטליכע [...]

חסידות אבל לה� המוכרח המבוא רק זהו אשר לו וכתבתי

ולהתדבר לבקרו וישתדל חסידות, שהוא מה לחזור, צריכי�

הגמור. לטוב ראוי' כלי הוא כי כראוי אתו

הדו"ש. ידידו והנני
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אגרות קודש

]תמוז תשי"ז[

... במש"כ שרצוני שבכל בכנ"ס חסידיים יפוצו המעינות - פשוט שלא דק כלל וכלל, כי עז חפצי 

ותשוקתי שנזכה לראות ב"ב ממש קיום היעוד שבכל בכנ"ס בנ"י מבלי הבדל כלל ילמדו פנימיות התורה. 

ומקרא מלא הוא, ופס"ד מפורש )רמב"ם יסוה"ת פ"ב ה"ב: ויראה מהן חכ' שאין לה ערך כו' לידע השם 

דברים  סרל"א.  או"ח  בטושו"ע  גם  שהועתקה  ההלכה  ביאור  להרמב"ם  מח"פ  רפ"ה  ויעוין  כו'.  הגדול 

נפלאים ומבוארים בהחלט(.



קיי אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בג' תמוז, בו כותב ראשי פרקים אשר עבר עליו במשך שני החדשים האחרונים. 

ואשרי חלקו אשר זוכה להפיץ מעיינות דברי אלקים חיים היא תורת החסידות על ידי לימודו תורה זו עם 

כמה מחבריו. ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח להרבות מספר המשתתפים בלימוד זה הלוך והוסיף. וידועה 

הבטחת רז"ל יגעת ומצאת.

ובודאי ינצל גם היותו ראש המחנה של... להשפיע גם עליהם בכגון דא, מתאים להבנתם והשגתם 

וכשרונותיהם וידיעותיהם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט אשר זכות הרבים מסייעתו.

מה שכותב שעושה חשבון בנפשו מי הוא ללמוד עם אחרים בידעו מצבו הוא כו', כבר ידוע בזה 

הבחינה לדעת ממי באה טענה דכגון זו, שאם הטענה מונעת מפעולה טובה בידוע שהיא באה מהלעומת זה, 

וכפתגם כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נעתק בהיום יום כ"ג סיון תש"ג, עיין שם. וכלך מפיזור הנפש ומבלבולי 

מחשבות כגון אלו, ויבשר טוב מהשפעתו על תלמידיו ומושפעיו, ושכרו מובטח מאבינו שבשמים שנעשים 

לבו ומוחו זכים אלף פעמים ככה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מכ"ג תמוז, בו כותב שהוא גיל ל' ועד עתה לא התחתן, ומציעים לו נכבדות עם 

בחורה אשר שם אבי' הוא כשמו, ונתעורר אצלו ספק בקשר עם המבואר בצוואת ר"י החסיד.

והנה כיון שנתאחר כל כך בנשואין, ואם המדוברת יראת ה' ותתנהג כראוי לבנות ישראל הכשרות 

)בדיוק שמירת טהרת המשפחה, שמירת שבת וכשרות המאכלים ומשקים בתוככי כל מצוות בני ישראל(, 

אזי מהנכון אשר יושיב שלשה רבנים מורי הוראה, ויפסקו הדין, שיוסיפו לו שם אחר ויעלה לתורה ויחתום 

גם בשמו הנוסף, ומה טוב ששם הנוסף יהי' בראשונה, ואזי אין שייך זה כלל לצוואה האמורה, ובלבד 

שיעשו התנאים לאחרי חזקתו שלשים יום בשם החדש.

ומובן וגם פשוט אשר בכל אופן ובפרט במצבו שזקוק לברכה מיוחדת, עליו להיות חזק בקיום 

התורה והמצוה ככל הדרוש ולהוסיף בזה כמאמר רז"ל מעלין בקדש ועל ידי זה יתוסף בברכות השי"ת 

והצלחתו, ובעיקר הענין בבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהינה כשרין כדין ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש 

איזה פרוטות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



dxigadקיד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה

מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".

עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את

המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה

תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור



קטו dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה

מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".

עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את

המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה

תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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áäæi''yx:á-øä Cøc áøçî íBé øùr ãçà ¨¨«©©̧¨¨¬ŸÆ¥«Ÿ¥½¤−¤©
rðøa Lã÷ ãr øérNi''yx:âíéraøàa éäéå ¥¦®©−¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´

øac Lãçì ãçàa Lãç øùr-ézLra äðL̈½̈§©§¥«¨¨¬Ÿ−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³
ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

LÓ‰א ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆

‡�c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚƒ»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»

‡¯a„Ó· e·Á„ ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡«»¿«¿»¿«¿¿»

ÌÈ Ï·˜Ï ‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ¿«¿«¿ƒ¿≈¿»»√≈«

‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ¿»»¿ƒ«»««»

ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«

:·‰„c Ï‚Ú e„·Úcב„Á CÏ‰Ó «¬»≈«ƒ¿»«¬««

‡¯eË Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ¬«ƒ≈…≈…«»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„ג‰Â‰Â ¿≈ƒ«¿«≈»«¬»

‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡a¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»

È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈

é"ùø

(‡)ÌÈ¯·c‰ ‰l‡.(ספרי),כח�ת�� �ברי �ה� לפי ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָ

ה�ק�� לפני �הכעיס� ה�ק�מ�ת �ל �א� ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�מנה

מ�ני �רמז והז�יר� ה�ברי� את סת� לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�,

י�ראל: �ל ה�כיח.‡Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ�ב�ד� א�� ְְִֵֶָָ∆»ƒ¿»≈ִִַ

היית� א�� א�מרי�: ����ק א�� הי� ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָמקצת�,

וכ�! מ�� �בר ה�יב�ת� ולא עמר� מ�� ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��מעי�

��� ��ס� לכ� א�ת�; מ�יבי� היינ� ,�� היינ� ָ�ְְְִִִִִִָָָָָא��

���בה, ל� ��� מי �ל �א�, ��כ� הרי לה�: ְְִֵֶֶָָָ�ְֲֵֶַָָואמר

�ערב�ת.a„na¯י�יב: א�א הי� ��ד�ר לא ִָ«ƒ¿»ְְְִֶַַָָָֹ

מה ��ביל א�א "��ד�ר"? �מה� ְְִִִֶַַַָָָמ�אב,

�אמר�: ��ד�ר, ג)�הכעיס�ה� טז י��(שמות "מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָ

וג�'": הערבה,.Úa¯·‰מ�תנ� �חטא���ביל ְֵ»¬»»ְְֲִִֶָָָָ

מ�אב: �ערב�ת ���י�, �ע�ר ÛeÒ�בעל ÏBÓ.על ְְְְִִַַַַַָ

�י�ֿס� �המר� �אמר�מה לי�ֿס��, �ב�א� (ש�� ְְְְְִֶֶַַַָָ

יא) �נסע�יד וכ� �מצרי�"? קברי� אי� "המ�לי :ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

��אמר ה��, ו)מ��� קו �י�(תהילי� י� על "ו�מר� : ְְֱִֶֶַַַַַַָָ

�ערכי� �דאיתא ÏÙzŒÔÈ·e:(טו)ס��", Ô¯‡tŒÔÈa ְֲִִִַָָ≈»»≈…∆
Ô·ÏÂ.ולא ה�קרא �ל על חזרנ� י�חנ�: ר�י אמר ¿»»ְְְִִַַַַַָָָָָָֹ

על ה�כיח� א�א ולב�, �פל ��מ� מק�� ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹמצינ�

�אמר�ה�ברי� לב�, �ה�א ה�� על (במדבר��פל� ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

ה) מהכא ועל ה�לקל", ��ח� קצה "ונפ�נ� :ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ה�ר�לי�: ידי על �אר� �מד�ר .ÁÂˆ¯˙�ע�� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ«¬≈…
קרח �ל לה�:(ספרי)�מחלק�� אמר אחר, �בר . ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�חצר�ת למרי� �ע�יתי מ�ה ללמד לכ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

וא�� הרע, ל��� ��ק��:��ביל È„Âנד�ר�� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ¿ƒ
·‰Ê.זהב רב ��ביל �ע�� העגל על ה�כיח� »»ְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

��אמר לה�, י)�היה ב הר�יתי(הושע "וכס� : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ל�על": ע�� וזהב ÌBÈ(·)לה� ¯NÚ „Á‡ ְֶַַָָָָָ««»»
·¯ÁÓ.�אי ש�רמ��: מה רא� מ�ה: לה� אמר ≈…≈ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹ

�עיר, הר �דר� �רנע לקד� מחרב קצרה �ר� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכ�

א�ת� הלכ�� וא�� י��, י"א מהל� ה�א ְְְֲֲֶֶַַַַַוא�

מחרב, נסע� �א�ר �ע�רי� �הרי ימי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ��ל�ה

יא)��אמר י �חד�(במדבר ה�נית ��נה "ויהי : ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

וג�'", �חד� �ע�רי� כט)ה�ני �בכ"ט(תענית ְְְְִִֵֶֶַַֹ

מה� צא �רנע. מ�ד� ה�ר�לי� את �לח� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�סיו�

י�� �קבר�ת�ל�י� ה��ר�ע�� �אכל� ה�אוה, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

�� לה�גר �חצר�ת �ע�� ימי� ו�בעה ימי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹחד�

וכל ה�ר�, א�ת� �ל הלכ� ימי� �ג' נמצא, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָמרי�,

מתל�טת �כינה היתה למהר�� ��בילכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אתכ� הסב ��לקל�� �ב�ביל לאר�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�יאתכ�

אר�עי� �עיר הר È‰ÈÂ(‚)�נה:סביב�ת ְְִִִֵַַָָָ«¿ƒ
L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰�L ÌÈÚa¯‡a. ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆
למד? מ�י ל�יתה. סמ�� א�א ה�כיח� ��א ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמל�ד

ל�יתה, סמ�� א�א �ניו את ה�כיח ��א ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ�עקב,

�א מה מ�ני ל�, א�מר אני �ני, רא�ב� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹאמר:

ותל� ��יחני ��א �די ה�ל�? ה�ני� �ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�כח�י�

אי� �ברי� אר�עה �מ�ני אחי. �ע�ו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָותד�ק

��א �די ל�יתה: סמ�� א�א האד� את ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�כיחי�

�מ�כיח�, וח�זר מ�כיח� חבר�יהא יהא ו��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֹ

�מת��� וכ�ר�אה� ��פרי, �דאיתא וכ�' מ��� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

וכ� ל�יתה, סמ�� א�א י�ראל את ה�כיח לא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיה��ע

��אמר יב)�מ�אל, �וד(ש"א וכ� בי!" ענ� "הנני, : ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָ
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é"ùø

�נ� �למה ב)את ‰B˙k(„):(מ"א È¯Á‡.אמר ְְֶֹֹ«¬≈«…ַָ

האר�, לקצת ���נס� קד� מ�כיח� אני 'א� ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹמ�ה:

�א אינ� לנ�? היטיב מה עלינ�? �זה מה ְִֵֵֵֶַַָָָָֹיאמר�:

ע�ה, ולמצא לקנ�ר להכניסנ�א�א �ח �� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וע�ג סיח�� �ה�יל עד המ�י� לפיכ� ְְְִִִִִִֶֶַָָָלאר�'.

ה�כיח�: �� ואחר ארצ�, את וה�רי�� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפניה�

'B‚Â ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ.(ספרי)היה לא א�� ƒ…¿¬∆≈¿ִָָֹ

ק�ה ק�ה,סיח�� היה �ח����, �ר�י והיה ְְְִֶֶֶָָָָָָָ

�ר�י וסיח�� אחרת עיר היתה וא�� ק�ה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�דינה

��ה אחת על ק�ה, �ה�ל� ק�ה, היתה ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ת�כ�

ק�ה: וה�דינה ק�ה �ה�ל� ‡LBÈŒ¯L·וכ�ה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ¬∆≈
˙¯zLÚa.:ק�ה וה�דינה ק�ה .zLÚ¯˙ה�ל� ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…

קרני�", "ע��ר�ת �מ�: וק�י, צ�קי� ל��� ְְְְְְִִִַַַֹה�א

רפאי� �� �הי� קרני�, ע��ר�ת ה�א זה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָוע��ר�ת

��אמר אמרפל, יד)�ה�ה את(בראשית "ו��� : ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָ

וה�א מה�, נמלט וע�ג קרני�", �ע��ר�ת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָרפאי�

יג)��אמר וא�מר(ש� ה�ליט", "ו�בא ג): :(לקמ� ְֱִֵֶֶַַַָָֹ

הרפאי�": מ�תר נ�אר ה��� מל� ע�ג רק ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"�י

ÈÚ¯„‡a.ה�לכ�ת הגר"א)�� המלחמה. מקו� :(צ"ל ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(‰)ÏÈ‡B‰.�מ� יח)התחיל, נא(בראשית "ה�ה : ƒְְִִִֵָ

‡˙Bz‰Œ¯‰ה�אל�י": ¯‡a.��ר� ל��� ��בעי� ְִַ≈≈∆«»ְְְִִֵָָ

L·˙(Â)לה�: ÌÎÏ מדר�י�פ��ט�,.¯· וי� ֶָ«»∆∆∆ְְְְִִֵֵ

�הרא�דה: י�יבתכ� על ו�כר לכ� �ד�ה הר�ה ְְִַָָָ�ְְְִֶֶַַָָָָָָ

מ� ע�ית� ��רה,ה�ה: ק�ל�� וכלי�, מנ�רה ,�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מא�ת: ו�רי אלפי� �רי סנהדרי�, לכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ית�

(Ê)ÌÎÏ eÚÒe e�t.:וחרמה ערד �ר� ‰¯ז� e‡·e ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«
È¯Ó‡‰.:�מ�מע�ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â.מ�אב� ע��� »¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

�עיר: יער:.Úa¯·‰והר �ל מי��ר זה.·‰¯זה ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶ

ה�ל�: �ר��:.ÏÙM·e‰הר �פלת p·e‚·ז� ֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆
Ìi‰ ÛBÁ·e.דאיתא� וכ�', וקסרי וע�ה א�קל�� ¿«»ְְְְְְִִִֵַַָָָ

‰Ï„b��פרי: ¯‰p‰Œ„Ú.�אר ע� ��ז�ר מ�ני ְִֵַ««»»«»…ְְִִִֵֶֶֶָ

ק�רא� 'עבדי�ראל, א�מר: הדי�ט מ�ל �ד�ל, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

'ה�בק מל�', ל�',מל�, וי��חו� (שבועותל�חור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

וא�ה�':מז) �הינא לג�י �˙Èz(Á)'קרב ‰‡¯. ְְְְְִִֵַַַָ¿≈»«ƒ
מאמד לכ� א�מר איני ר�אי�, א�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�עיניכ�

eL¯e�מ�מ�עה: e‡a.�ואינכ ��בר, מערער אי� ְִָ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

הי� לא מר�לי�, �לח� לא א�� למלחמה. ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹצריכי�

זי�: לכלי ��ב.ÌÎÈ˙·‡Ïצריכי� הז�יר ל�ה ְְִִִִֵַ«¬…≈∆ְִִָָ
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é"ùø

�נ� �למה ב)את ‰B˙k(„):(מ"א È¯Á‡.אמר ְְֶֹֹ«¬≈«…ַָ

האר�, לקצת ���נס� קד� מ�כיח� אני 'א� ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹמ�ה:

�א אינ� לנ�? היטיב מה עלינ�? �זה מה ְִֵֵֵֶַַָָָָֹיאמר�:

ע�ה, ולמצא לקנ�ר להכניסנ�א�א �ח �� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וע�ג סיח�� �ה�יל עד המ�י� לפיכ� ְְְִִִִִִֶֶַָָָלאר�'.

ה�כיח�: �� ואחר ארצ�, את וה�רי�� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפניה�

'B‚Â ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ.(ספרי)היה לא א�� ƒ…¿¬∆≈¿ִָָֹ

ק�ה ק�ה,סיח�� היה �ח����, �ר�י והיה ְְְִֶֶֶָָָָָָָ

�ר�י וסיח�� אחרת עיר היתה וא�� ק�ה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�דינה

��ה אחת על ק�ה, �ה�ל� ק�ה, היתה ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ת�כ�

ק�ה: וה�דינה ק�ה �ה�ל� ‡LBÈŒ¯L·וכ�ה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ¬∆≈
˙¯zLÚa.:ק�ה וה�דינה ק�ה .zLÚ¯˙ה�ל� ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…

קרני�", "ע��ר�ת �מ�: וק�י, צ�קי� ל��� ְְְְְְִִִַַַֹה�א

רפאי� �� �הי� קרני�, ע��ר�ת ה�א זה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָוע��ר�ת

��אמר אמרפל, יד)�ה�ה את(בראשית "ו��� : ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָ

וה�א מה�, נמלט וע�ג קרני�", �ע��ר�ת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָרפאי�

יג)��אמר וא�מר(ש� ה�ליט", "ו�בא ג): :(לקמ� ְֱִֵֶֶַַַָָֹ

הרפאי�": מ�תר נ�אר ה��� מל� ע�ג רק ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"�י

ÈÚ¯„‡a.ה�לכ�ת הגר"א)�� המלחמה. מקו� :(צ"ל ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(‰)ÏÈ‡B‰.�מ� יח)התחיל, נא(בראשית "ה�ה : ƒְְִִִֵָ

‡˙Bz‰Œ¯‰ה�אל�י": ¯‡a.��ר� ל��� ��בעי� ְִַ≈≈∆«»ְְְִִֵָָ

L·˙(Â)לה�: ÌÎÏ מדר�י�פ��ט�,.¯· וי� ֶָ«»∆∆∆ְְְְִִֵֵ

�הרא�דה: י�יבתכ� על ו�כר לכ� �ד�ה הר�ה ְְִַָָָ�ְְְִֶֶַַָָָָָָ

מ� ע�ית� ��רה,ה�ה: ק�ל�� וכלי�, מנ�רה ,�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מא�ת: ו�רי אלפי� �רי סנהדרי�, לכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ית�

(Ê)ÌÎÏ eÚÒe e�t.:וחרמה ערד �ר� ‰¯ז� e‡·e ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«
È¯Ó‡‰.:�מ�מע�ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â.מ�אב� ע��� »¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

�עיר: יער:.Úa¯·‰והר �ל מי��ר זה.·‰¯זה ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶ

ה�ל�: �ר��:.ÏÙM·e‰הר �פלת p·e‚·ז� ֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆
Ìi‰ ÛBÁ·e.דאיתא� וכ�', וקסרי וע�ה א�קל�� ¿«»ְְְְְְִִִֵַַָָָ

‰Ï„b��פרי: ¯‰p‰Œ„Ú.�אר ע� ��ז�ר מ�ני ְִֵַ««»»«»…ְְִִִֵֶֶֶָ

ק�רא� 'עבדי�ראל, א�מר: הדי�ט מ�ל �ד�ל, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

'ה�בק מל�', ל�',מל�, וי��חו� (שבועותל�חור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

וא�ה�':מז) �הינא לג�י �˙Èz(Á)'קרב ‰‡¯. ְְְְְִִֵַַַָ¿≈»«ƒ
מאמד לכ� א�מר איני ר�אי�, א�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�עיניכ�

eL¯e�מ�מ�עה: e‡a.�ואינכ ��בר, מערער אי� ְִָ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

הי� לא מר�לי�, �לח� לא א�� למלחמה. ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹצריכי�

זי�: לכלי ��ב.ÌÎÈ˙·‡Ïצריכי� הז�יר ל�ה ְְִִִִֵַ«¬…≈∆ְִִָָ
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úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´
íäéøçà írøæìe íäìi''yx:èíëìà øîàå ¨¤½§©§−̈©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½

úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää úrä¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬
íëúài''yx:éíëúà äaøä íëéäìà ýåýé ¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®

áøì íéîMä éáëBëk íBiä íëpäåi''yx:àéýåýé §¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ§Ÿ̈º
íéîrt óìà íëk íëéìr óñé íëúBáà éäìà¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®

íëì øac øLàk íëúà Cøáéåi''yx:ìåçá ë"òéðù ¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
áéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

íëáéøåi''yx:âéíéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯

ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿

ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈«¿≈

‰‰È‡ט ‡�cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ

È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈¬»»ƒƒ¿ƒ

:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏיÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»»¿¿»¡»¬

È˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡‡ÓBÈ ÔBÎ «¿ƒ»¿¿»ƒ≈»

:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„יאÈÈ ≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¿»

ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿≈¬≈

ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈ�ÓÊ ÛÏ‡ ÔBÎ˙Âk¿»¿¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿

:ÔBÎÏ ÏÈlÓ È„ ‡ÓkיבÔÈcÎ‡ ¿»ƒ«ƒ¿∆¿≈

ÔBÎÈ˜ÒÚÂ ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈

:ÔBÎ�È„ÂיגÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰ ¿ƒ¿»¿À¿ƒ

ÔÚcÓe Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿¿¿»«¿»

é"ùø

�דאי אברה� א�א �ליעקב? ליצחק ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹלאברה�,

לעצמ�: �דאי יעקב לעצמ�, �דאי יצחק ְְְְְְְְְֲִַַַַַַָֹלעצמ�,

(Ë)¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â.�מה »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ַ

א�מר'לאמר אני מעצמי 'לא מ�ה: לה� אמר ?' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ה�א': �ר�� ה�ד�� מ�י א�א ÏÎe‡Œ‡Ïלכ�, ִִֶֶַָָָָ…«
'B‚Â Èc·Ï.את לד�� יכל מ�ה היה ��א אפ�ר ¿«ƒ¿ְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

את לה� וקרע מ�צרי�, �ה�ציא� אד� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָי�ראל?

היה לא ה�לו, את והגיז ה�� את וה�ריד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹה��,

אלהיכ� "ה' לה�: אמר �� א�א לד�נ�? ְֱֵֶֶֶַָָָָָָֹיכ�ל

הג�יל אתכ�", ��ניכ�,הר�ה על אתכ� והרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ה���. על �נתנ� מ�� הענ� את אמרנטל וכ� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ג)�למה א ע��(מלכי� את ל��ט י�כל מי "�י : ְְְִִִֶַַֹֹֹ

�� ��ת�ב מי אפ�ר ה�ה"? ד)ה�בד "ו�ח��(ש� : ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

א�א וג�'"? ל��ט י�כל "מי א�מר: האד�", ְְִִִֵֶַָָָָָֹמ�ל

�אר �ד�ני ז� א�ה ��ני אי� �למה: אמר ��ְֵֵַַָָָֹֹ�ְְֵַָָָ

וח�נק �מ�ה וה�רג �� �א� ��כבי�, ע�בדי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�ָהא��ת

א� אני �ל��, �כ� אי� וג�זל, �ינ� את ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�מ�ה

��אמר נת�ע, אני נפ��ת ��י�, ��א ממ�� ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹח�ב�י

כב) נפ�":(משלי אתֿקבעיה� "וקבע :(È)ÌÎp‰Â ְְֵֶֶֶַָָֹ¿ƒ¿∆
ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰.�הי ה�מי� �כ�כבי וכי «¿¿≈«»«ƒְְְִִֵַַָָ

מה� ר��א, ��י� א�א הי� לא והלא ה���, ְֲִִִֶַַַָָֹֹ�א�ת�

,���� מ��לי� ה�כ� ה���"? לע�ל�"וה�כ� ק�מי� ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

וכ�בנה ÌÎk(È‡)וכ��כבי�:�ח�ה ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ ְְְִַַַַָָָָ…≈¬≈∆»∆
ÌÈÓÚt ÛÏ‡.ר�� �א�ר אתכ� "ויבר� ��ב: מה� ∆∆¿»ƒְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

א א�א קצ�הלכ�"? נ�ת� א�ה 'מ�ה, ל�: מר� ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

את ה�א �ר�� ה�ד�� הבטיח �בר ְְְְִִִֵֶַַָָָָלברכתינ�?

יג)אברה� למנ�ת(בראשית אי� י�כל א� "א�ר : ְְֲִִִֶַַָָ

יבר� ה�א אבל היא! מ��י 'ז�, לה�: אמר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָוג�'!"'

לכ�': ��ר �א�ר Èc·Ï(È·)אתכ� ‡O‡ ‰ÎÈ‡. ְֲִֶֶֶֶֶַָ≈»∆»¿«ƒ
א�כל, לא �כר לק�ל אמר �אמר�יא� היא ז� ְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

אני מעצמי לא לכ�, �אמרנ�) אחרי�: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ(ספרי�

ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�י א�א לכ�, .ÌÎÁ¯Ëא�מר ִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆
ר�אה מה� אחד היה טרחני�: י�ראל �הי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל�ד

עדי� לי 'י� א�מר: ��י�, נ�צח �ינ� �על ִִִִֵֵֵֵֶַַַַאת

עליכ� אני מ�סי� להביא'! ראי�ת לי י� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָלהביא,

�הי�.ÌÎ‡OÓe��ני�: צט)מל�ד (סנהדרי� ִַָ««¬∆ְֵֶַָ

ראהא�יק�רסי�: 'מה אמר�: לצאת, מ�ה הק�י� ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

אחר �ית�'. �ת�� �פ�י אינ� ��א לצאת, עמר� ��ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מה לצאת, ��א עמר� �� ראה 'מה אמר�: ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלצאת,

רע�ת עצ�ת עליכ� וי�ע� י��ב סב�רי�, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָא��

מ�ות אחרי�: (ספרי� מח�ב�ת'! עליכ� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹוח��ב

ר�גני�:.ÌÎ·È¯Âוח���נ�ת): �הי� מל�ד ְְֶ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(‚È)ÌÎÏ e·‰.�ל�בר:הזמינ .‡�ÌÈLעצמכ� »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ל�מר �למ�ד מה נ�י�, �ע�� על �עלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי
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ì íérãéå íéðáðeíîéNàå íëéèáL §Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−
íëéLàøai''yx:ãé-áBè eøîàzå éúà eðrzå §¨«¥¤«©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½

úBùrì zøac-øLà øácäi''yx:åè-úà çwàå ©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«Ÿ¨«¤©º¤
ïzàå íérãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø̈¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬
éøNå íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ìíëéèáLi''yx:æèúra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬
÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì àåää©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤

ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ

:ÔBÎÈÏÚידÈ˙È Ôez·˙‡Â ¬≈«¬∆¿»ƒ

‡zÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ«∆¿»

:„aÚÓÏטוÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e ¿∆¿»¿»ƒ»≈≈

ÔÚcÓe ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·Lƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ«¿»

È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈

È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈

ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»¿»¿ƒ

:ÔBÎÈË·LÏטז˙È ˙È„˜Ùe ¿ƒ¿≈«≈ƒ»

¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÈ�Èc«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Ôe�e„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿

È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b ÔÈa ‡ËLe˜¿»≈«¿»≈¬ƒ
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צ�יקי�: .ÌÈ�·�e�ס�פי�:.ÌÈÓÎÁ"אנ�י�"? ֲִִִַָ¬»ƒְִ¿…ƒ
את ארי�ס ��אל היא ז� �בר. מ��� �בר ְְִִִִֶֶַַָָָָָמביני�

��מה חכ�, לנב�ני�'? חכמי� �י� 'מה י�סי: ְֲִִִִֵֵֶַַָָָר�י

ר�אה, לרא�ת, �ינרי� ל� ���ביאי� ע�יר, ְְְְִִִִִִִֶֶָָָ�ְל�לחני

��מה נב��, ות�הה. י��ב ל�, מביאי� ְְְִִֵֵֶֶֶָ�כ�אי�

ר�אה, לרא�ת, מע�ת ל� ���ביאי� ��ר, ְְְְִִִִֶֶַָָָ�ְל�לחני

מח�ר ה�א ל�, מביאי� מ���:�כ�אי� �מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚe„ÈÂ.א� �א� לכ�, נ�רי� �ה� ƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִִֵֶֶֶָָָ

מע�� �מאיזהלפני ה�א מי י�דע איני �ט�ית�, ְְַָ�ְִִִֵֵֵֵֶַַָ

,�� מ�ירי� א�� אבל ה�א, הג�� וא� ה�א ְֲִִִֵֶֶַַָָ�בט

"ויד�עי� נאמר: לכ� א�ת�, ��ל�� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָ�א��

עליכ�,.ÌÎÈL‡¯aל�בטיכ�": �מכ�די� רא�י� ְְִֵֶ¿»≈∆ְִָ�ֲִֵֶָ

ויראה: �ב�ד �ה� נ�הגי� חסר.ÌÓN‡Â��הי� ְְְֲִִִֶֶָָָ«¬ƒ≈ֵָ

היידנהיי�) להר"וו המקרא הבנת (עיי� (ש�)י�"ד

�רא�ילמד �ל�י�ת י�ראל �ל �א�מ�תיה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ל�ר� א�ת� �לכ�� למח�ת לה� �היה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ניה�,

B‚Â'(È„)הי�רה: È˙‡ e�ÚzÂ.��ה�ברחלט את ְַָָ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ

מ�י ר�נ�, 'מ�ה לה�יב: לכ� היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהנאתכ�,

מ�למיד�, א� מ�� ללמד, מ��,ל(ספרי)נאה א ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מח�ב�תיכ� ידע�י א�א עליה'? ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��צטער�

הר�ה, ��ני� עלינ� יתמ�� 'עכ�ו א�מרי�: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�היית�

נ��א וה�א ��ר�� ל� מביאי� אנ� מ�ירנ�, אי� ְְִִִִֵֵֵַָא�

�ני�': א��.BNÚÏ˙לנ� מתע�ל, הייתי א� ִָָ«¬ְִִִִֵֶַַָ

מהרה': 'ע�ה ‡˙ÈL‡¯Œ(ÂË)א�מרי�: Áw‡Â ְְֲִֵֵָ»∆«∆»≈

ÌÎÈË·L.:�דברי� מימ�כ�י� על א�ריכ�, ƒ¿≈∆ְְְְִִִִֵֶַַַָ

על ויעקב, יצחק אברה�, �ני על להתמ��ת, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�את�

וכל ונחלה', 'חלק ורעי�', 'אחי� ��קרא� אד� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ני

ח�ה: ÌÈÚe„ÈÂל��� ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡.�נב�ני אבל ְִָ¬»ƒ¬»ƒƒƒְֲִָ

מצאתי. מ��ת(ספרי)לא מ�בע אחת �אמרז� ִִִֶֶַַַַָָָֹ

צ�יקי�, אנ�י� ג': א�א מצא ולא למ�ה, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹיתר�

ויד�עי� בחזקוני)חכמי� ÌÎÈÏÚ:(עיי� ÌÈL‡¯. ֲִִִָ»ƒ¬≈∆
רא�י� �מ�ח, רא�י� �ב�ד, �ה� ְְֲִִִִֶֶָָָָָ��נהג�

(מ�ית� נכנס �מ��, �מ�א רא�י� לבית�ממ�ר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

רא���: וי�צא אחר�� ‡ÌÈÙÏה�נסת) È¯N. ְְֲִֵֶֶַַ»≈¬»ƒ
יח) אל�:(סנהדרי� על ממ�ה B‡Ó˙אחד È¯N.אחד ְֶָ�ֶֶֶַ»≈≈ֶָ

מאה: על עליכ�.ÌÈ¯ËLÂממ�ה מ�יתי ְ�ֵֶַָ¿…¿ƒֲִִִֵֶ

�י על �רצ�עה וה��י� ה��פתי� א�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָל�בטיכ�,

‡˙ÌÎÈËÙLŒ(ÊË)ה��ני�: ‰eˆ‡Â.(ספרי)אמר�י ִַַָ»¬«∆∆…¿≈∆ְִַָ

�ע� לפני� �י� �א א� ��י�!, מת�ני� 'הו� ְְֱִִִִֶֶַַַָָָלה�:

זהאחת, �י� �א �בר �אמר: אל ו�ל�, ��י� ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ

:'�� ונ�תני� נ��אי� הי� א�א הר�ה, �עמי� ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָלפני

‡Â‰‰ ˙Úa.(ספרי)�אי לה�: אמר�י מ���יתי�, »≈«ƒְִִִִִֵֶֶַָָ

עצמכ�, �ר��ת היית� ל�עבר, �ל�עבר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָעכ�ו

ל���ר: מ�ע�די� א�� הרי ל���.ÚÓLעכ�ו, ְְֲֵֶַַָ�ְִִַָ»…«ְ

�לע"ז אודנ"ט ו�מ�ר":(הערענד)הוה, "זכ�ר �מ�: ְְְֶַַָָֹ

B¯b ÔÈ·e.(ספרי)א�גר� �ינ�, �על �ברי�.זה עליו ≈≈ְִִֵֶֶַַָָָ

ז) עסקי(סנהדרי� על א� �ר�", "�בי� אחר: ְִֵֵֵֵַַַָָ�בר

�י� אפ�� אחי�, חל�ת �י� לכירי�:�ירה ���ר ֲִֵָ�ְֲִִִִֵַַַַ
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ì íérãéå íéðáðeíîéNàå íëéèáL §Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−
íëéLàøai''yx:ãé-áBè eøîàzå éúà eðrzå §¨«¥¤«©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½

úBùrì zøac-øLà øácäi''yx:åè-úà çwàå ©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«Ÿ¨«¤©º¤
ïzàå íérãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø̈¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬
éøNå íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ìíëéèáLi''yx:æèúra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬
÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì àåää©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤

ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ

:ÔBÎÈÏÚידÈ˙È Ôez·˙‡Â ¬≈«¬∆¿»ƒ

‡zÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ«∆¿»

:„aÚÓÏטוÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e ¿∆¿»¿»ƒ»≈≈

ÔÚcÓe ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·Lƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ«¿»

È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈

È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈

ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»¿»¿ƒ

:ÔBÎÈË·LÏטז˙È ˙È„˜Ùe ¿ƒ¿≈«≈ƒ»

¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÈ�Èc«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Ôe�e„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿

È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b ÔÈa ‡ËLe˜¿»≈«¿»≈¬ƒ

é"ùø

צ�יקי�: .ÌÈ�·�e�ס�פי�:.ÌÈÓÎÁ"אנ�י�"? ֲִִִַָ¬»ƒְִ¿…ƒ
את ארי�ס ��אל היא ז� �בר. מ��� �בר ְְִִִִֶֶַַָָָָָמביני�

��מה חכ�, לנב�ני�'? חכמי� �י� 'מה י�סי: ְֲִִִִֵֵֶַַָָָר�י

ר�אה, לרא�ת, �ינרי� ל� ���ביאי� ע�יר, ְְְְִִִִִִִֶֶָָָ�ְל�לחני

��מה נב��, ות�הה. י��ב ל�, מביאי� ְְְִִֵֵֶֶֶָ�כ�אי�

ר�אה, לרא�ת, מע�ת ל� ���ביאי� ��ר, ְְְְִִִִֶֶַָָָ�ְל�לחני

מח�ר ה�א ל�, מביאי� מ���:�כ�אי� �מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚe„ÈÂ.א� �א� לכ�, נ�רי� �ה� ƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִִֵֶֶֶָָָ

מע�� �מאיזהלפני ה�א מי י�דע איני �ט�ית�, ְְַָ�ְִִִֵֵֵֵֶַַָ

,�� מ�ירי� א�� אבל ה�א, הג�� וא� ה�א ְֲִִִֵֶֶַַָָ�בט

"ויד�עי� נאמר: לכ� א�ת�, ��ל�� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָ�א��

עליכ�,.ÌÎÈL‡¯aל�בטיכ�": �מכ�די� רא�י� ְְִֵֶ¿»≈∆ְִָ�ֲִֵֶָ

ויראה: �ב�ד �ה� נ�הגי� חסר.ÌÓN‡Â��הי� ְְְֲִִִֶֶָָָ«¬ƒ≈ֵָ

היידנהיי�) להר"וו המקרא הבנת (עיי� (ש�)י�"ד

�רא�ילמד �ל�י�ת י�ראל �ל �א�מ�תיה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ל�ר� א�ת� �לכ�� למח�ת לה� �היה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ניה�,

B‚Â'(È„)הי�רה: È˙‡ e�ÚzÂ.��ה�ברחלט את ְַָָ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ

מ�י ר�נ�, 'מ�ה לה�יב: לכ� היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהנאתכ�,

מ�למיד�, א� מ�� ללמד, מ��,ל(ספרי)נאה א ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מח�ב�תיכ� ידע�י א�א עליה'? ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��צטער�

הר�ה, ��ני� עלינ� יתמ�� 'עכ�ו א�מרי�: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�היית�

נ��א וה�א ��ר�� ל� מביאי� אנ� מ�ירנ�, אי� ְְִִִִֵֵֵַָא�

�ני�': א��.BNÚÏ˙לנ� מתע�ל, הייתי א� ִָָ«¬ְִִִִֵֶַַָ

מהרה': 'ע�ה ‡˙ÈL‡¯Œ(ÂË)א�מרי�: Áw‡Â ְְֲִֵֵָ»∆«∆»≈

ÌÎÈË·L.:�דברי� מימ�כ�י� על א�ריכ�, ƒ¿≈∆ְְְְִִִִֵֶַַַָ

על ויעקב, יצחק אברה�, �ני על להתמ��ת, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�את�

וכל ונחלה', 'חלק ורעי�', 'אחי� ��קרא� אד� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ני

ח�ה: ÌÈÚe„ÈÂל��� ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡.�נב�ני אבל ְִָ¬»ƒ¬»ƒƒƒְֲִָ

מצאתי. מ��ת(ספרי)לא מ�בע אחת �אמרז� ִִִֶֶַַַַָָָֹ

צ�יקי�, אנ�י� ג': א�א מצא ולא למ�ה, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹיתר�

ויד�עי� בחזקוני)חכמי� ÌÎÈÏÚ:(עיי� ÌÈL‡¯. ֲִִִָ»ƒ¬≈∆
רא�י� �מ�ח, רא�י� �ב�ד, �ה� ְְֲִִִִֶֶָָָָָ��נהג�

(מ�ית� נכנס �מ��, �מ�א רא�י� לבית�ממ�ר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

רא���: וי�צא אחר�� ‡ÌÈÙÏה�נסת) È¯N. ְְֲִֵֶֶַַ»≈¬»ƒ
יח) אל�:(סנהדרי� על ממ�ה B‡Ó˙אחד È¯N.אחד ְֶָ�ֶֶֶַ»≈≈ֶָ

מאה: על עליכ�.ÌÈ¯ËLÂממ�ה מ�יתי ְ�ֵֶַָ¿…¿ƒֲִִִֵֶ

�י על �רצ�עה וה��י� ה��פתי� א�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָל�בטיכ�,

‡˙ÌÎÈËÙLŒ(ÊË)ה��ני�: ‰eˆ‡Â.(ספרי)אמר�י ִַַָ»¬«∆∆…¿≈∆ְִַָ

�ע� לפני� �י� �א א� ��י�!, מת�ני� 'הו� ְְֱִִִִֶֶַַַָָָלה�:

זהאחת, �י� �א �בר �אמר: אל ו�ל�, ��י� ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ

:'�� ונ�תני� נ��אי� הי� א�א הר�ה, �עמי� ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָלפני

‡Â‰‰ ˙Úa.(ספרי)�אי לה�: אמר�י מ���יתי�, »≈«ƒְִִִִִֵֶֶַָָ

עצמכ�, �ר��ת היית� ל�עבר, �ל�עבר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָעכ�ו

ל���ר: מ�ע�די� א�� הרי ל���.ÚÓLעכ�ו, ְְֲֵֶַַָ�ְִִַָ»…«ְ

�לע"ז אודנ"ט ו�מ�ר":(הערענד)הוה, "זכ�ר �מ�: ְְְֶַַָָֹ

B¯b ÔÈ·e.(ספרי)א�גר� �ינ�, �על �ברי�.זה עליו ≈≈ְִִֵֶֶַַָָָ

ז) עסקי(סנהדרי� על א� �ר�", "�בי� אחר: ְִֵֵֵֵַַַָָ�בר

�י� אפ�� אחי�, חל�ת �י� לכירי�:�ירה ���ר ֲִֵָ�ְֲִִִִֵַַַַ
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ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„ ‡¯eË»∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»
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é"ùø

(ÊÈ)ËtLna ÌÈ�Ù e¯Èk˙Œ‡Ï.(ספרי)ה�מ�ה זה …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְֶַ�ֶ

ה��ני�, א�לה��יב נאה, �ל�ני 'אי� יאמר: ��א ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

א��יב�� קר�בי, �ל�ני אי� ,��� א��יב�� ְְִִִִִִֶֶַָ���ר,

את מח�ב נמצא �דיני�, �קי אינ� וה�א �עיר', ���ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

���ה� מי על אני מעלה הח�ב, את �מז�ה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָה��אי

��י�: �ני� ה�יר ÔeÚÓLz�א�� Ï„bk ÔËwk. ְִִִִִַָ«»…«»…ƒ¿»
ח) עלי�(סנהדרי� חביב �די���הא �ר�טה �ל �י� ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לפני� �בא קד� �א� מנה, מאה �ס�ק���ל לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

��מע��", ��דל "��ט� אחר: �בר ְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹלאחר��.

ע�יר, וחבר� ה�א עני 'זה �אמר: ��א ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ�תר��מ�,

מת�רנס ונמצא העני את אז�ה לפרנס�, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מצוה

��ג� אני 'היא� �אמר: ��א אחר: �בר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ�נק��ת'.

עכ�ו', אז��� �ינר, ��ביל זה ע�יר �ל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�כב�ד�

ל�': ח�ב �א�ה ל�, ��' ל�: א�מר לח�� ְֵֵֵֶֶַַַַָָ�כ��צא

LÈ‡ŒÈ�tÓ e¯e‚˙ ‡Ï.(ספרי)אחר:לא �בר �ירא�. …»ƒ¿≈ƒְִֵַָָֹ

�ברי� �כניס לא תג�ר�", ל���"לא אי�, מ�ני ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

י) ��י�":(משלי ‰e‡"א�גר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk. ִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒ
מזקיקני א�ה ��י�, ��א מ�ה נ�טל �א�ה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמה

עלי �ה�ית נמצא ל�, Ôe·¯˜zה���ט:להחזיר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ«¿ƒ
ÈÏ‡.(ספרי)מ��ט מ��� נס��ק זה �בר על ≈«ְְִִִֵֶֶַַַָָ

ל�א�ל אמר �מ�אל וכ� צלפחד. א�נ�ת (שמואל ְְְְְְֵֵַָָָָ

ה�א:י) �ר�� ה�ד�� ל� אמר הראה". "אנכי :ִֶַַָָָָָֹֹ

ואימתי ר�אה', א�ה �אי� מ�דיע� �אני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ'ח�י�

�וד את למ�ח ���א טז)ה�דיע�? את(ש� "ו�רא : ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ה�ד�� ל� אמר מ�יח�", ה' נגד א� ו�אמר ְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹאליאב

הראה"? "אנכי אמר� ולא ה�א: "אלֿ(ש�)�ר�� ְְִֶַַָָָָָֹֹֹ

אלֿמראה�": ‡L¯(ÁÈ)��ט ÌÈ¯·c‰ŒÏk ˙‡ ְֵֵֶַַ≈»«¿»ƒ¬∆
ÔeNÚz.ממ�נ�ת �יני ��י� ה�ברי� ע�רת א�� «¬ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

נפ��ת: Bp‰Â¯‡(ËÈ)לדיני ÏB„b‰ ¯a„n‰. ְְִֵָ«ƒ¿»«»¿«»
נח�י� �� �ק�ת�ת:�הי� ועקר�י� �ק�ר�ת, ְְְְְִִִֶַַָָָ

כ ÌÎlk(Î·)תורה ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ.,ער��ביא� «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְִָ

א�מר ה�א ה)�לה�� �ל(דברי� אלי "ו�קרב�� : ְְְִֵֵַַַָָ
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וג�'", הראנ� ה� ו�אמר� וזקניכ� �בטיכ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹרא�י

את מכ�די� ילדי� ה�גנת: היתה קריבה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָא�ת�

את מכ�די� �זקני� לפניה�, ��לח�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה�קני�

אלי "ו�קרב�� �א�: אבל לפניה�, ללכת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהרא�י�

ה�קני�, את ��חפי� ילדי� �ער��ביא, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ���כ�",

הרא�י�: את ��חפי� c·¯�זקני� e�˙‡ e·LÈÂ. ְֲִִִֵֶָָ¿»ƒ…»»»
ל���(ספרי) מד�רי�:�איזה B‚Â'ה� C¯c‰Œ˙‡. ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿

עקמימ�ת: �� �אי� �ר� ‡L¯אי� ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆
Ô‰ÈÏ‡ לכ��:.�·‡ È�ÈÚa(Î‚)�ח�ה ·ËÈiÂ »…¬≈∆ְְִִָֹ«ƒ«¿≈«

¯·c‰.מ�ה �עיני וא� ה�ק��, �עיני ולא �עיני «»»ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

לאד� מ�ל ���כח�ת? אמר� למה ט�ב, ְֲַָָָָָָָָָָָהיה

ל�: אמר זה'. חמ�ר� לי 'מכר לחבר�: ְְֲֲִֵֵֶֶַַָֹ�א�מר

'ה�'. ל�: אמר לנ�י��'? לי א�ה 'נ�תנ� ְְִִֵֵַַָָָ'ה�'.

�אי� �ראה �יו� 'ה�'. ל�: אמר �גבע�ת'? ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'�הרי�

זה ה�א '�ט�ח �ל��: ה��קח אמר �ל��, ְְְְִֵֶַַַַַָָמע�ב�

מע�תי�, 'טל ל�: אמר מ�ד מ��', �� אמצא ְִֶֶֶַָָָָֹֹ��א

לדבריכ�, ה�דיתי אני א� מע�ה', מנ�ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָואיני

לא וא�� מע�ב, �איני ���רא� �כ� �חזר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א

�כ� ÌkÓ:חזר�� Áw‡Â.�מ ��כ�, ה�ר�רי� מ� ְֲֶֶַָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ

��כ�: ‡Á„המס�תי� LÈ‡ ÌÈL�‡ ¯NÚ ÌÈ�L ְַ�ִֶֶָָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»
Ë·MÏ.(�ש):�ע�ה לוי �בט היה ��א מ�יד «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(„Î)ÏkL‡ ÏÁ�Œ„Ú.(�ש)�� על ��קרא מ�יד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ

‡˙dס�פ�: eÏb¯ÈÂ.(�ש)�� �הלכ� מל�ד «¿«¿…»ְְֵֶַָָ

אמני� וערב:אר�עה ‡e�ÈÏ(Î‰)�תי e„¯BiÂ. ְְְִִֵֶַָָָֹ«ƒ≈≈
הארצ�ת: מ�ל �ב�ה י�ראל �אר� e¯Ó‡iÂמ�יד ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿

ı¯‡‰ ‰·BË.(�ש)יה��ע ט�בת�? �אמר� ה� מי »»»∆ְְִֵֶָָָ�ַ

�נגד.e¯ÓzÂ(ÂÎ)וכלב: התרס�� התרסה, ל��� ְֵָ««¿ְְְְְִֶֶֶַַָָ

וכ�.e�‚¯zÂ(ÊÎ)מאמר�: הרע, יח)ל��� :(משלי ֲַָ«≈»¿ְֵָָָ

��ה: ה��ציא אד� נר��", ‰'"�ברי ˙‡�Na ְְִִִִֵַָָָָ¿ƒ¿«
e�˙‡.�נאי�� א�� אבל אתכ�, א�הב היה וה�א …»ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

א�מר: הדי�ט מ�ל �בל��א�ת�, רחמ�,מה על ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

על�: �בל�י� ‰e�‡ÈˆBמה e�˙‡ '‰ ˙‡�Na ְֲִִֵַָ¿ƒ¿«…»ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.,היתה ל�נאה למל�ה�צאת� מ�ל ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָ

�ד�ת: ��י ל� וי� �ני�, �ני ל� �הי� וד�, ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ��ר

א�הב �ה�א למי �על, �ל ואחת �קיא �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָאחת

�ל ל� נ�ת� ��נא �ה�א �למי �קיא, �ל ְְִֵֵֵֶֶֶַָנ�ת�
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Ôez·¯ÒÂכו ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¡»»

ÔBÎÈ�kLÓaכז ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈

‡�˜t‡ ‡�˙È ÈÈ È�Ò„a Ôez¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¿»»»»«¿»»

‡�˙È ¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»»»

:‡�˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èaƒ»∆¡…»»¿≈»»»

é"ùø

וג�'", הראנ� ה� ו�אמר� וזקניכ� �בטיכ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹרא�י

את מכ�די� ילדי� ה�גנת: היתה קריבה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָא�ת�

את מכ�די� �זקני� לפניה�, ��לח�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה�קני�

אלי "ו�קרב�� �א�: אבל לפניה�, ללכת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהרא�י�

ה�קני�, את ��חפי� ילדי� �ער��ביא, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ���כ�",

הרא�י�: את ��חפי� c·¯�זקני� e�˙‡ e·LÈÂ. ְֲִִִֵֶָָ¿»ƒ…»»»
ל���(ספרי) מד�רי�:�איזה B‚Â'ה� C¯c‰Œ˙‡. ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿

עקמימ�ת: �� �אי� �ר� ‡L¯אי� ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆
Ô‰ÈÏ‡ לכ��:.�·‡ È�ÈÚa(Î‚)�ח�ה ·ËÈiÂ »…¬≈∆ְְִִָֹ«ƒ«¿≈«

¯·c‰.מ�ה �עיני וא� ה�ק��, �עיני ולא �עיני «»»ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

לאד� מ�ל ���כח�ת? אמר� למה ט�ב, ְֲַָָָָָָָָָָָהיה

ל�: אמר זה'. חמ�ר� לי 'מכר לחבר�: ְְֲֲִֵֵֶֶַַָֹ�א�מר

'ה�'. ל�: אמר לנ�י��'? לי א�ה 'נ�תנ� ְְִִֵֵַַָָָ'ה�'.

�אי� �ראה �יו� 'ה�'. ל�: אמר �גבע�ת'? ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'�הרי�

זה ה�א '�ט�ח �ל��: ה��קח אמר �ל��, ְְְְִֵֶַַַַַָָמע�ב�

מע�תי�, 'טל ל�: אמר מ�ד מ��', �� אמצא ְִֶֶֶַָָָָֹֹ��א

לדבריכ�, ה�דיתי אני א� מע�ה', מנ�ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָואיני

לא וא�� מע�ב, �איני ���רא� �כ� �חזר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א

�כ� ÌkÓ:חזר�� Áw‡Â.�מ ��כ�, ה�ר�רי� מ� ְֲֶֶַָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ

��כ�: ‡Á„המס�תי� LÈ‡ ÌÈL�‡ ¯NÚ ÌÈ�L ְַ�ִֶֶָָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»
Ë·MÏ.(�ש):�ע�ה לוי �בט היה ��א מ�יד «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(„Î)ÏkL‡ ÏÁ�Œ„Ú.(�ש)�� על ��קרא מ�יד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ

‡˙dס�פ�: eÏb¯ÈÂ.(�ש)�� �הלכ� מל�ד «¿«¿…»ְְֵֶַָָ

אמני� וערב:אר�עה ‡e�ÈÏ(Î‰)�תי e„¯BiÂ. ְְְִִֵֶַָָָֹ«ƒ≈≈
הארצ�ת: מ�ל �ב�ה י�ראל �אר� e¯Ó‡iÂמ�יד ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿

ı¯‡‰ ‰·BË.(�ש)יה��ע ט�בת�? �אמר� ה� מי »»»∆ְְִֵֶָָָ�ַ

�נגד.e¯ÓzÂ(ÂÎ)וכלב: התרס�� התרסה, ל��� ְֵָ««¿ְְְְְִֶֶֶַַָָ

וכ�.e�‚¯zÂ(ÊÎ)מאמר�: הרע, יח)ל��� :(משלי ֲַָ«≈»¿ְֵָָָ

��ה: ה��ציא אד� נר��", ‰'"�ברי ˙‡�Na ְְִִִִֵַָָָָ¿ƒ¿«
e�˙‡.�נאי�� א�� אבל אתכ�, א�הב היה וה�א …»ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

א�מר: הדי�ט מ�ל �בל��א�ת�, רחמ�,מה על ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

על�: �בל�י� ‰e�‡ÈˆBמה e�˙‡ '‰ ˙‡�Na ְֲִִֵַָ¿ƒ¿«…»ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.,היתה ל�נאה למל�ה�צאת� מ�ל ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָ

�ד�ת: ��י ל� וי� �ני�, �ני ל� �הי� וד�, ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ��ר

א�הב �ה�א למי �על, �ל ואחת �קיא �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָאחת

�ל ל� נ�ת� ��נא �ה�א �למי �קיא, �ל ְְִֵֵֵֶֶֶַָנ�ת�



mixac`iyilyקכי meiqelwpe`

eðãéîLäì éøîàäi''yx:çëíéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À
íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ
éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør epnî¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬

íL eðéàø íé÷ðri''yx:èë-àì íëìà øîàå £¨¦−¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ
íäî ïeàøéú-àìå ïeöørúi''yx:ìýåýé ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³

ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ
íëéðérì íéøöîa íëzà äùr øLài''yx: £¤̧¨¨Ÿ̄¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

àìýåýé Eàùð øLà úéàø øLà øaãnáe©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«Ÿ£Æ§Ÿ̈´
éäìàCøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk E ¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ

äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìä øLài''yx: £¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
áìýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−

íëéäìài''yx:âìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøcai''yx: ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«
ãìóö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ

:øîàì òáMiåäìíéLðàa Léà äàøé-íà ©¦¨©¬¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´
äáBhä õøàä úà äfä òøä øBcä älàä̈¥½¤©¬¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈

‡Á�‡כח ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»

È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ ‡�aÏ ˙È e¯·¿̇»»ƒ»»¿≈«««ƒ

ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡�pÓ ÛÈw˙Â¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»¿ƒ»

È‡¯ab È�a Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁכט‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â ¬≈»«»«¬»ƒ¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡ÏÂ Ôe¯·zƒ̇»¿¿»ƒ¿¬ƒ¿

˜„ÔBÎÈÓל ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈

„·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ ÁÈ‚È ‡e‰¿ƒ«¿¿…ƒ¬«

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿≈≈

Ècלא ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ

¯·BÒÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ C¯·BÒ¿»¿»¡»»¿»ƒ¿«

Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»

:ÔÈ„‰לבÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e »≈¿ƒ¿»»»≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÔBÎÈ˙ÈÏ≈≈¿≈¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡לגÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Èc ¡»¬ƒ¿««√»≈

˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ ‰‡�˜˙‡Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿¬«≈

‡„enÚa ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿¿«»

ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿

‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»

:‡ÓÓÈa ‡��Ú„לדÌ„˜ ÚÈÓLe «¬»»ƒ»»¿ƒ«√»

Ìi˜Â Ê‚¯e ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ¿»»«ƒ¿»≈¿≈¿««

:¯ÓÈÓÏלה¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ ¿≈»ƒ∆¡≈¿«

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»»≈

ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

é"ùø

ע�לה ��יל�ס היא, �קיא �ל מצרי� אר� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָ�על.

וה�ציאנ� �על, �ל �נע� ואר� א�ת�, ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�קה

�נע�: אר� את לנ� לתת ÌÈ¯Ú(ÁÎ)מ�צרי� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ»ƒ
ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b.���ל ה�ת�בי� הבאי��ר� ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

צ) �בירה.Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï(ËÎ):(חולי� ל��� …««¿ְְִָ

ל� וד�מה ל)�תר��מ�, נחלי�(איוב "�ער�� : ְְְְֲִֶַַָ

נחלי�: ל�בר ÌÎÏ(Ï)ל���", ÌÁlÈ. ְְְִִֶֶָֹƒ»≈»∆
¯‡È˙(Ï‡)��בילכ�: ¯L‡ ¯a„n·e.על מ�סב ְְִִֶ«ƒ¿»¬∆»ƒ»ַָ

א�כ� ע�ה א�ר "�כל הימ��: מעלה �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמקרא

נ�א� �י ראית א�ר "��ד�ר א� וע�ה, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָ�מצרי�";

‡˙B�aŒוג�'": LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k.ר��י�� �מ� ְ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִֵֶַ

יד)אצל לפני(שמות ההל� האלהי� מלא� "ו��ע ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

לפניו �בנ� ��ר� למה�� מ�ל וג�'", י�ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמחנה

וכ�': ל���ת� לסטי� ‰f‰(Ï·)�בא� ¯·c·e. ְְְִִִָ«»»«∆
אינכ� האר�, אל להביאכ� מבטיחכ� ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�ה�א

:�� להרא�תכ�,.ÌÎ˙‡¯Ï(Ï‚)מאמיני� �מ� ֲִִַ«¿…¿∆ְְְְֶַ

יג)וכ� וכ�(שמות ה�ר�", כו)"לנחת� :(תהילי� ְְְֵֵֶֶַַָֹ

וכ� ��דה", �ק�ל ט)"ל�מע ב "ללכת(מלכי� : ְְְִֵֶֶַַָָ

mixac`iriax mei qelwpe`

Lð øLà:íëéúáàì úúì ézraåìáìk éúìeæ £¤´¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³
õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
éøçà àlî øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬

ýåýéi''yx:æìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó §Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−
íL àáú-àì äzà-íb øîàìi''yx:çìrLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©

éðôì ãîòä ïeð-ïa÷fç Búà änL àáé àeä E ¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ®̈¨Ÿ´©¥½
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ékéòéáøèìíëtèå ¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«§©§¤Á

-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé̈«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
óeñ-íé Cøc äøaãnäi''yx:àî| eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´

äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
úìrì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ

äøääi''yx:áîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ

íëéáéà éðôì eôâpzi''yx:âîàìå íëéìà øaãàå ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ
eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬

:äøääãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ

:ÔBÎ˙‰·‡Ïלו¯a ·Ïk Ô‰l‡ «¬»»¿∆»≈»≈«

˙È Ôz‡ dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈»

ÛÏÁ È‰B�·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡ Ècƒ«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÈÈלז Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»

ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ ÔBÎÏÈ„a¿ƒ¿¿≈»««¿»≈

:ÔnzלחÌ‡˜„ Ôe� ¯a ÚLB‰È «»¿À««¿»≈

Ûwz d˙È Ônz ÏeÚÈ ‡e‰ CÓ„√̃»»≈«»»≈«≈

:Ï‡¯NÈÏ dp�ÒÁÈ ‡e‰ È¯‡¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

f·Ï‡לט Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»

‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Èc ÔBÎÈ�·e ÔB‰È¿¿≈ƒ»¿»»

Ôn˙Ï ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„≈«ƒƒ≈¬¿«»

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dp�z‡ ÔB‰Ïe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

eÏeËÂמ ÔBÎÏ ei�t˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿

:ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿

Á·�‡מא ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»

da ÁÈ‚�e ˜q� ‡�Á�‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈

‡�‰Ï‡ ÈÈ ‡�„wÙ Èc ÏÎk ·¯¿̃»¿…ƒ«¿»»¿»¡»»»

d·¯˜ È�Ó ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

Ï‡מב ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»

˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚˙ ‡ÏÂ Ôe˜qƒ̇¿¿»¿ƒ¿»¬≈≈

‡ÏÂ ÔBÎÈ�È· ‡È¯L Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zzƒ»¿√»«¬≈¿»≈

˜ÔezÏaמג ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»

:‡¯eËÏ Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â¿«¿«¿¿∆¿¿»

eËa¯‡מד ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ù�e¿«¡…»»¿»≈¿»

ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï ‡e‰‰«¿«»¿¿»»¿

é"ùø

�יזרעאל": לדל�יד daŒC¯c(ÂÏ)תורה ¯L‡. ְְְִִֵַ¬∆»«»
יג)��אמרחבר��, חבר��":(במדבר עד "ו�בא : ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(ÊÏ)Ûp‡˙‰.:רגז לחנתמ�א ÌÎÏ(Ó)תורה e�t. ƒ¿««ְִֵֶַֹ¿»∆
לצד אד�� אר� רחב �ר� אתכ� להעביר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאמר�י

ע��ב: לכ� �גרמ�� קלקל�� לאר�, לי�נס ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָצפ��

ÌÎÏ e�t.,��ס י� לצד ��ד�ר ותלכ� לאח�ריכ� ¿»∆ְְְְֲִֵֵֶַַַַָ

�עיר, הר �ל לדר�מ� �� ה�לכי� �הי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�ד�ר

ה��כ� ע�ה �עיר, להר ס�� י� �י� מפסיק ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהיה

מ� �ר�מ� �ל �עיר, הר את �תס�בב� ה�� ְְְְִִֵֶַַַָָלצד

ל�זרח: יד)ל���.e�È‰zÂ(Ó‡)ה�ערב :(במדבר ְֲִַַַָָ«»ƒְ

�אמר��, ה���� זה ה�ק��!" אל ועלינ� ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ"ה���

�ל�מר 'ה�', ˙eÏÚ(Ó·)נז��נ��:ל��� ‡Ï.לא ְְְְִֵֶַַַ…«¬ֹ

ירידה: א�א לכ�, �הא מגעל�ה L‡k¯(Ó„)תורה ְְֲִִֵֶֶָָָָ«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ‰�ÈNÚz.מ�ה ��היא ה�את ה�ב�רה מה «¬∆»«¿…ƒְְִֶַַַַָָֹ



קכי mixac`iriax mei qelwpe`

Lð øLà:íëéúáàì úúì ézraåìáìk éúìeæ £¤´¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³
õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
éøçà àlî øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬

ýåýéi''yx:æìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó §Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−
íL àáú-àì äzà-íb øîàìi''yx:çìrLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©

éðôì ãîòä ïeð-ïa÷fç Búà änL àáé àeä E ¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ®̈¨Ÿ´©¥½
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ékéòéáøèìíëtèå ¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«§©§¤Á

-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé̈«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
óeñ-íé Cøc äøaãnäi''yx:àî| eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´

äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
úìrì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ

äøääi''yx:áîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ

íëéáéà éðôì eôâpzi''yx:âîàìå íëéìà øaãàå ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ
eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬

:äøääãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ

:ÔBÎ˙‰·‡Ïלו¯a ·Ïk Ô‰l‡ «¬»»¿∆»≈»≈«

˙È Ôz‡ dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈»

ÛÏÁ È‰B�·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡ Ècƒ«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÈÈלז Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»

ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ ÔBÎÏÈ„a¿ƒ¿¿≈»««¿»≈

:ÔnzלחÌ‡˜„ Ôe� ¯a ÚLB‰È «»¿À««¿»≈

Ûwz d˙È Ônz ÏeÚÈ ‡e‰ CÓ„√̃»»≈«»»≈«≈

:Ï‡¯NÈÏ dp�ÒÁÈ ‡e‰ È¯‡¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

f·Ï‡לט Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»

‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Èc ÔBÎÈ�·e ÔB‰È¿¿≈ƒ»¿»»

Ôn˙Ï ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„≈«ƒƒ≈¬¿«»

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dp�z‡ ÔB‰Ïe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

eÏeËÂמ ÔBÎÏ ei�t˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿

:ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿

Á·�‡מא ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»

da ÁÈ‚�e ˜q� ‡�Á�‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈

‡�‰Ï‡ ÈÈ ‡�„wÙ Èc ÏÎk ·¯¿̃»¿…ƒ«¿»»¿»¡»»»

d·¯˜ È�Ó ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

Ï‡מב ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»

˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚˙ ‡ÏÂ Ôe˜qƒ̇¿¿»¿ƒ¿»¬≈≈

‡ÏÂ ÔBÎÈ�È· ‡È¯L Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zzƒ»¿√»«¬≈¿»≈

˜ÔezÏaמג ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»

:‡¯eËÏ Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â¿«¿«¿¿∆¿¿»

eËa¯‡מד ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ù�e¿«¡…»»¿»≈¿»

ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï ‡e‰‰«¿«»¿¿»»¿

é"ùø

�יזרעאל": לדל�יד daŒC¯c(ÂÏ)תורה ¯L‡. ְְְִִֵַ¬∆»«»
יג)��אמרחבר��, חבר��":(במדבר עד "ו�בא : ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(ÊÏ)Ûp‡˙‰.:רגז לחנתמ�א ÌÎÏ(Ó)תורה e�t. ƒ¿««ְִֵֶַֹ¿»∆
לצד אד�� אר� רחב �ר� אתכ� להעביר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאמר�י

ע��ב: לכ� �גרמ�� קלקל�� לאר�, לי�נס ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָצפ��

ÌÎÏ e�t.,��ס י� לצד ��ד�ר ותלכ� לאח�ריכ� ¿»∆ְְְְֲִֵֵֶַַַַָ

�עיר, הר �ל לדר�מ� �� ה�לכי� �הי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�ד�ר

ה��כ� ע�ה �עיר, להר ס�� י� �י� מפסיק ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהיה

מ� �ר�מ� �ל �עיר, הר את �תס�בב� ה�� ְְְְִִֵֶַַַָָלצד

ל�זרח: יד)ל���.e�È‰zÂ(Ó‡)ה�ערב :(במדבר ְֲִַַַָָ«»ƒְ

�אמר��, ה���� זה ה�ק��!" אל ועלינ� ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ"ה���

�ל�מר 'ה�', ˙eÏÚ(Ó·)נז��נ��:ל��� ‡Ï.לא ְְְְִֵֶַַַ…«¬ֹ

ירידה: א�א לכ�, �הא מגעל�ה L‡k¯(Ó„)תורה ְְֲִִֵֶֶָָָָ«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ‰�ÈNÚz.מ�ה ��היא ה�את ה�ב�רה מה «¬∆»«¿…ƒְְִֶַַַַָָֹ



mixacaiyingקכד meiqelwpe`

äðéùrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−Ÿ¨
cääîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøái''yx: ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

íëéìà ïéæàä àìå íëì÷ai''yx:åîeáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬
ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷ái''yx: §¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«

áàøLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²
íéîé øérN-øä-úà áñpå éìà ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬

íéaøi''yx:ñéùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiå ©¦«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
âíëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−

äðôöi''yx:ãíéøár ízà øîàì åö írä-úàå ¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À
øérNa íéáLiä åùr-éða íëéçà ìeáâa¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈Ÿ©«Ÿ§¦−§¥¦®

ãàî ízøîLðå íkî eàøééåi''yx:äeøbúz-ìà §¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ©¦§¨´
Cøãî ãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá̈½Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´

e„¯Ëe ‡˙È¯ac ÔÊz� È„ ‡Ók¿»ƒ«¿»««¿»»¿»

¯ÈÚNa ÔBÎ˙È:‰Ó¯Á „Ú »¿¿≈ƒ«»¿»

ÏÂ‡מה ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»

˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿¿¿»«≈

:ÔBÎÈlÓÏמוÌ˜¯a Ôez·˙ÈÂ ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿»

:Ôez·˙È Èc ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«»ƒ¿∆¿

a„ÓÏ¯‡א ‡�ÏË�e ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡…««»¿¿»ƒ«ƒ¿»

¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ‡�Ùw‡Â ÈnÚƒƒ¿«≈¿»»»¿≈ƒ

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈבÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ«ƒƒ«¬«¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏג˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ ¿≈»«ƒ¿¿«∆¿»

:‡�etˆ ÔBÎÏ ei�t˙‡ ÔÈ„‰ ‡¯eË»»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

‡Ôezד ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««

ÂNÚ È�a ÔBÎeÁ‡ ÌeÁ˙a ÔÈ¯·Ú»¿ƒƒ¿¬¿≈≈»

ÔBÎpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙ÂהÔe¯b˙˙ ‡Ï ¿ƒ¿«¿«¬»»ƒ¿»

ÔB‰Ú¯‡Ó ÔBÎÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a¿¬≈»∆≈¿≈«¿¬

‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

é"ùø

מתה, מ�ד האד�, �כ�,את נ�געי� ��הי� ה� א� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

מתי�: ÌÎÏB˜a(Ó‰)מ�ד '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ. ִִֵָ¿…»«¿¿∆
רחמיו מ�ת ע�ית� אכזרי:�ביכ�ל, �א�� ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(ÂÓ)ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ.,נה� י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒָָ

ה��ע�ת, ��אר י�ב��" א�ר "��מי� ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

ל"ח הי� וי"טוה� �קד�, ע�� מה� י"ט �נה, ְְְֵֵֵֶָָָָָ

��אמר �מ� לקד�, וחזר� �מטרפי� ה�לכי� ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ�נה

לב) �סדר(במדבר מצאתי �� ��ד�ר", "ויניע� :ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

‰a„n¯‰(‡):(פ"ח)ע�ל� ÚqpÂ ÔÙpÂ.לא א�� ָ«≈∆«ƒ««ƒ¿»»ִֹ

מ� לאר� לי�נס �עיר הר �ר� ע�ברי� הי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחטא�,

לצד הפכ� ��לקל�, �ב�ביל לצפ�נ�, ְְְְְְְִִִִֶַָ�ר�מ�

�עיר, הר �ל לדר�מ� ס�� י� �י� �ה�א ְְִִִֵֵֶֶַַַָה�ד�ר,

ס��, י� �ר� ל�זרח, ה�ערב מ� �ר�מ� אצל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהלכ�

יציאת� �ר�מית�ר� �מקצ�ע �ה�א מ�צרי�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ

ה�זרח: לצד ה�לכי� הי� מ�� ÒpÂ·מערבית, ְְְֲִִִִַַַָָָָ«»»

¯ÈÚNŒ¯‰Œ˙‡.עד �ר�מ� מ�אב:�ל באר� תורה ∆«≈ƒְֶֶַָָ

(‚)‰�Ùˆ ÌÎÏ e�t.�מ מזרחית לר�ח לכ� ס�ב� ¿»∆»…»ְְִִִֶַָָ

את ה�לכי� נמצא� ל�פ��, �ניכ� ל�פ��, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָה�ר��

וז �זרחית, ��אמרר�ח יא)ה� "ו�בא(שופטי� : ְְֱִִֶֶֶַַַָָֹ

מ�אב": לאר� Ìz¯ÓL�Â(„)מ�זרחֿ�מ� ְְִִֶֶֶֶַָ¿ƒ¿«¿∆
„‡Ó.:"�� �ת�ר� "אל ה�מירה? Ú„(‰)�מה� ¿…ְְִִַַַָָָ«

Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó.�מדר אפ��אפ�� �ל�מר, רגל, �� ƒ¿««»∆ְְֲֲִִִֶֶַַַ
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�ח וה�לכי�:�ה� א�ת� מ�רי�י� יג�הי� תורה ְְִִִֶֶַָָָֹ



mixacaiyingקכו meiqelwpe`

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äùr øLàk©«£¤¯¨¨Ÿ́¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬

íäì ýåýéi''yx:âéíëì eøárå eî÷ äzr §Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²§¦§¬¨¤−
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úàãéíéîiäå ¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤§©¨¦º

eðøár-øLà ãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ
ìL ãøæ ìçð-úàíz-ãr äðL äðîLe íéL ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½
:íäì ýåýé òaLð øLàkåèýåýé-ãé íâå ©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³©§Ÿ̈Æ

ínz ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéäi''yx: ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−ª¨«
æèúeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−

írä áøwîi''yx:ñæééìà ýåýé øaãéå ¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
øîàìi''yx:çéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´¨®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³
äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eìi''yx: §Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«

ë-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§
íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôì dái''yx: ¨Æ§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

àëýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtîáëíéáLiä åùr éðáì äNr øLàk ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈Ÿ©«§¦−

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰ÈcיגeÓe˜ ÔÚk ƒ«¿»¿¿«

„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆

:„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Èb‡‰יד Ì˜¯Ó ‡�Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»

„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·Ú Èc „Ú«ƒ¬«¿»»«¬»¿∆∆

Ïk ÛÒc „Ú ÔÈ�L È�Ó˙Â ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ«¿«»

BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

‰Â˙טו ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«

‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆ˘Ï ÔB‰a¿¿≈»¿ƒ«¿ƒ»

:eÓÈÏL„ „ÚטזeÓÈÏL „k ‰Â‰Â «ƒ¿ƒ«¬»«¿ƒ

BbÓ ˙ÓÓÏ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ

:‡nÚיז:¯ÓÈÓÏ ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe «»«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

ÌeÁzיח ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿

:˙ÈÁÏ ˙È ·‡BÓיטÏ·˜Ï ·¯˜˙Â »»¿»»¿ƒ¿«»√≈

‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ È�a¿≈«»¿¬≈¿»

È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈

CÏ ÔBnÚ È�a ‡Ú¯‡Ó Ôz‡ ‡Ï»∆≈≈«¿»¿≈«»

dz·‰È ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ«

:‡z¯Èכ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡ ¿À»«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»

d· e·È˙È È‡¯ab ‡È‰ Û‡«ƒƒ»»≈¿ƒ«

ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁכאÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ À¿»≈««¿«ƒ¿«ƒ

ÔB‰ÈÓ„wÓ ÈÈ ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»ƒ√»≈

:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÂNÚכב È�·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»

é"ùø

(ÂË)Ìa ‰˙È‰.א�� �נה, מ' �ת�� �לה�� למהר »¿»»ְְֵַ�ְֶָָָֹ

להתע�ב ע�ד לבניה� È‰ÈÂ(ÊË)��ד�ר:יגרמ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ«¿ƒ
:'B‚Â enzŒ¯L‡Î(ÊÈ)'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ. «¬∆«¿«¿«≈≈«¿

�פר�ה נאמר לא �א� עד ה�ר�לי� מ���ח ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָֹאבל

ל"ח ��ל [לל�ד� "ו�אמר" א�א ויד�ר, ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ[ז�]

ה���ר ע�� נתיחד לא נז�פי�, י�ראל �הי� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�נה

לל�ד� ה�עת, וי��ב �ני� אל �ני� ח�ה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ�ל���

��ביל א�א ה�ביאי� על ��רה ה�כינה ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ�אי�

‰ÓÁÏn‰י�ראל]: ÈL�‡.נה� ע�רי� מ�� ְִֵָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶָָ

��בא: ‡˙Œ(ËÈŒÁÈ)ה��צאי� ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡ ְִַַָָ«»…≈«∆
ÔBnÚ È�a ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·b.�מ�א ¿»¿¿»«¿»¿≈«ִָ

צפ��: לצד ע��� LÁz·(Î)�אר� ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡. ְֶֶֶַַָ∆∆¿»ƒ≈»≈
י�ב� �הרפאי� לפי היא, א� נח�בת רפאי� ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאר�

לאברה�: ��ת�י היא ז� לא אבל לפני�, כא�� תורה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

mixacaiying mei qelwpe`
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:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈«»»≈

fÚ‰כג „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»

‡i˜ËetwÓ e˜Ù�c È‡˜Ëet«̃¿»≈ƒ¿»ƒ«¿«»

:ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂ ÔepˆL≈Àƒƒ¿«¿≈

�ÏÁ‡כד ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»

ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ ÈÊÁ Ô�¯‡„¿«¿…¬≈ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…
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CzÏÁ„Â CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»

Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»

ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓL¿«»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ

:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂכו˙ÈÁÏLe ¿ƒ¿¬ƒ√»»¿»ƒ

˙ÂÏ ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»

ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏLכזCÚ¯‡a ¯·Ú‡ ¿»»¿≈»≈ƒ«¿«¿»
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:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈכח‡¯e·Ú «ƒ»¿»»ƒ»

‡iÓe ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ·¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
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:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡כטe„·Ú È„ ‡Ók ≈ƒ«¿«¿»¿»ƒ¬»

¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÈÏƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ

é"ùø

(‚Î)'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â.(ס (חולי� ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿
�ספר נח�בי� ה� �ע�ה� ה�, מ�ל��י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָע�י�

�ל��י�:(יג)יה��ע סרני "חמ�ת ��אמר: , ְ�ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַ

והעקר�ני ה��י, והא�קל�ני, והא���די, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהע�תי,

����ע ה�ב�עה �מ�ני אברה�והע�י�". ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

מ�ד�, ארצ� לה�ציא י�ראל יכל� לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלאבימל�,

�ח��, וי�ב� וה�מיד�� �פ��רי� עליה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָוהבאתי

מ�ד�: לקח�� מ�רי� א�� כדועכ�ו, תורה ְְֶַַָ�ְְִִַָָָָ

(‰Î)ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz.(כה וע"ז כ ל�ד(תענית ««»«»»ƒִֵ

ח (ספרי��עמדה ע�ג מלחמת �י�� למ�ה �ה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ה�מי�: �ל �חת ה�בר ונ�דע סיח��) ְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחרי�:

(ÂÎ)˙BÓ„˜ ¯a„nÓ.צ�ני ��א �י על א� ƒƒ¿«¿≈ִִִֶַַַֹ

סיני,ה�ק�� מ�ד�ר למד�י ל�ל��, לסיח�� לקרא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹ

�ר�� ה�ד�� ���א לע�ל�: ��דמה ה��רה ְְִֶֶַַָָָָָָָָמ�

וי�מעאל, ע�ו על א�ת� ח�ר לי�ראל, ל�נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָה�א

לה� �תח כ� �י על וא� יק�ל�ה, ��א לפניו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגל�י

�ל��. �דברי סיח�� את ק�מ�י אני א� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ��ל��,

��דמ� למד�י מ�� קדמ�ת, מ�ד�ר אחר: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�בר

את ול�ר� אחד �רק ל�לח היית יכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלע�ל�.

�רעה אל ה�ד�ר מ� �לח�ני א�א ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹה�צר�י�,

�מת��: ע�י!" את "��ח כזלאמר: תורה ְִֵֶַַַָֹ

(ËÎ)ÂNÚ È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k.לעבר לעני� לא «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְֲִַַֹֹ
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:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«
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-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä BöøàäëíBiä ©§−¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´
íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½
eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬

éðtî eìçåEi''yx:åëøaãnî íéëàìî çìLàå §¨−¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´
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õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà-øLà ãr øra§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤

È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Èc ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc¿»¿ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ»»≈

¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓe·È˙ÈÂ ÔepÎ ƒ√»≈¿»≈Àƒƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈«»»≈

fÚ‰כג „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»

‡i˜ËetwÓ e˜Ù�c È‡˜Ëet«̃¿»≈ƒ¿»ƒ«¿«»

:ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂ ÔepˆL≈Àƒƒ¿«¿≈

�ÏÁ‡כד ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»

ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ ÈÊÁ Ô�¯‡„¿«¿…¬≈ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…

˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡ ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿¡…»»¿»

È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏכה‡ÓBÈ ¿∆¿«ƒ≈¿»»»

CzÏÁ„Â CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»

Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»

ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓL¿«»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ

:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂכו˙ÈÁÏLe ¿ƒ¿¬ƒ√»»¿»ƒ

˙ÂÏ ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»

ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏLכזCÚ¯‡a ¯·Ú‡ ¿»»¿≈»≈ƒ«¿«¿»

ÈËÒ‡ ‡Ï ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿»≈≈»∆¿≈

:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈכח‡¯e·Ú «ƒ»¿»»ƒ»

‡iÓe ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ·¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»

„BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿

:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡כטe„·Ú È„ ‡Ók ≈ƒ«¿«¿»¿»ƒ¬»

¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÈÏƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ

é"ùø

(‚Î)'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â.(ס (חולי� ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿
�ספר נח�בי� ה� �ע�ה� ה�, מ�ל��י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָע�י�

�ל��י�:(יג)יה��ע סרני "חמ�ת ��אמר: , ְ�ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַ

והעקר�ני ה��י, והא�קל�ני, והא���די, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהע�תי,

����ע ה�ב�עה �מ�ני אברה�והע�י�". ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

מ�ד�, ארצ� לה�ציא י�ראל יכל� לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלאבימל�,

�ח��, וי�ב� וה�מיד�� �פ��רי� עליה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָוהבאתי

מ�ד�: לקח�� מ�רי� א�� כדועכ�ו, תורה ְְֶַַָ�ְְִִַָָָָ

(‰Î)ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz.(כה וע"ז כ ל�ד(תענית ««»«»»ƒִֵ

ח (ספרי��עמדה ע�ג מלחמת �י�� למ�ה �ה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ה�מי�: �ל �חת ה�בר ונ�דע סיח��) ְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחרי�:

(ÂÎ)˙BÓ„˜ ¯a„nÓ.צ�ני ��א �י על א� ƒƒ¿«¿≈ִִִֶַַַֹ

סיני,ה�ק�� מ�ד�ר למד�י ל�ל��, לסיח�� לקרא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹ

�ר�� ה�ד�� ���א לע�ל�: ��דמה ה��רה ְְִֶֶַַָָָָָָָָמ�

וי�מעאל, ע�ו על א�ת� ח�ר לי�ראל, ל�נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָה�א

לה� �תח כ� �י על וא� יק�ל�ה, ��א לפניו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגל�י

�ל��. �דברי סיח�� את ק�מ�י אני א� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ��ל��,

��דמ� למד�י מ�� קדמ�ת, מ�ד�ר אחר: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�בר

את ול�ר� אחד �רק ל�לח היית יכל ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלע�ל�.

�רעה אל ה�ד�ר מ� �לח�ני א�א ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹה�צר�י�,

�מת��: ע�י!" את "��ח כזלאמר: תורה ְִֵֶַַַָֹ

(ËÎ)ÂNÚ È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k.לעבר לעני� לא «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְֲִַַֹֹ



mixacaiyyקכח meiqelwpe`

eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLài''yx:ìäáà àìå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈
ýåýé äL÷ä-ék Ba eðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸

éäìàBzz ïrîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬
:äfä íBik Eãéáñéùùàìéìà ýåýé øîàiå §¨«§−©¬©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½

éðôì úz éúlçä äàøBöøà-úàå ïçéñ-úà E §¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®
Böøà-úà úLøì Lø ìçäi''yx:áìïçéñ àöiå ¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«©¥¥Á¦¸Ÿ

äöäé äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ìi''yx: ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨
âìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

áéúëåðá-úàåéø÷Bnr-ìk-úàå åéða-úàåi''yx: §¤¨−̈§¤¨©«
ãìíøçpå àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ

eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øér-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§
ãéøNi''yx:äìäîäaä ÷øììLe eðì eðææa ¨¦«©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬

:eðãëì øLà íéøräåì-ìr øLà ørørî ¤«¨¦−£¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿£¤Á©
-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà ìçð-úôN§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©
epnî äáâù øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«Ÿ§−̈¦¤®

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úàæì÷ø ¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ

eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøråi''yx: §¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

„Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«

ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ¯·Ú‡c¿≈ƒ«»«¿¿»¿«¿»«¿»

:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡לÈ·‡ ‡ÏÂ ¡»»»»≈¿»¿»»≈

‡�˜aLÓÏ ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»

ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»

daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯ ˙È C‰Ï‡¡»»»≈¿«ƒ»ƒ≈

‡ÓBÈk C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»

:ÔÈ„‰לאÈ˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »≈«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ

dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒ ˙È CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ¿ƒ¿«√»»»ƒ…¿»«¿≈

:dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L¿≈¿»»≈¿≈«»«¿≈

‰e‡לב ‡�˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ù�e¿«ƒ…¿«»»»

:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈«¬»»¿»»¿»«

Èלג d¯ÒÓe‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡ È »¿≈¿»¡»»»√»»»

Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È ‡�ÁÓe¿≈»»≈¿»¿ƒ¿»»

:dnÚלדÈ‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe «≈¿«¿»»»ƒ¿ƒ

ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�¯n‚Â ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿««¿»»»ƒ¿≈

‡Ï ‡ÏÙËÂ ‡iL�e ‡i¯·‚À¿«»¿«»¿«¿»»

:·ÊLÓ ‡�¯‡L‡לה„BÁÏ «¿«¿»¿≈≈¿

Èc ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡�Ï ‡�fa ‡¯ÈÚa¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ

:‡�L·ÎלוÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ ¿«¿»≈¬…≈ƒ«≈

‡ÏÁ�· È„ ‡z¯˜Â Ô�¯‡„ ‡ÏÁ�«¬»¿«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ

ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡�pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»

:‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡לז‡Ú¯‡Ï „BÁÏ ¡»»»√»»»¿¿«¿»

ÛÈk Ïk ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È�·¿≈«»»∆¿»»≈

Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ�«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ

é"ùø

לעני� א�א �מי�:�ארצ�, אכל ‡Œ¯Lמכר „Ú ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ«¬∆
Ôc¯i‰ ˙‡ ¯·Ú‡.ב "אע�רה על ארצ�":מ�סב ∆¡…∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

ל EÈ�ÙÏ(Ï‡)תורה ˙z È˙lÁ‰.ל� �ר �פה «ƒ…ƒ≈¿»∆ֶַָָ

מ�ה, �ל רגליו �חת מעלה �ל ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאמ�ר�י�

צ�אר�: על ÔÁÈÒ(Ï·)והדריכ� ‡ˆiÂ.לח� לא ְְִִַַָ«≈≈ƒ…ַָֹ

לעזר ע�ג זה��ביל צריכי� הי� ��א לל�ד� ל�, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹ

��.ÂÈ�aŒ˙‡Â(Ï‚)לזה: ל� �היה �תיב, �נ� ֶָ¿∆»»ְְִֵֶָָ

�מ�ת�: סיח��.Ì˙Ó(Ï„)���ר �ב�ת אנ�י�, ְִ¿ƒְֲִִִַָ

חביבה �היתה ��ה, ל��� לנ�", "�זזנ� ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָנאמר:

�בר ע�ג לב�ת �כ��א� ל�, אי� �ב�זזי� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָעליה�,

�עיניה� �ז�יה והיתה �מלאי�, �בעי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהי�

�י נטל� ולא �בגדי�, �המה �מ�ליכי� ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ�מקרעי�

ל��� לנ�", "���נ� נאמר: לכ� וזהב, �ס� ְְְֱִֶֶֶַַָָָָא�

�פר�ת ��פרי נדר� �� כה)��י��, "ו��ב(במדבר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

���י�": להי�ראל aÈ˜(ÊÏ)תורה ÏÁ� „ÈŒÏk. ְִִִֵַָ»««««…
אצל י�ק:�ל ‰'נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ.א�� ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ֶֹ

mixacbiyy mei qelwpe`

âà-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤
äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈

érøãài''yx:áBúà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéùr øLàk Bl úéùrå§¨¦´Ÿ¨½©«£¤´¨¦ÀŸ¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

ïBaLça áLBé øLài''yx:âeðéäìà ýåýé ïziå £¤¬¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹
Bnr-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨©®

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpåããkìpå ©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ
äéø÷ äúéä àì àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ìáç-ìk øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤

ïLaa âBò úëìîî ábøài''yx:äíéør älà-ìk ©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤¨¦¯
éørî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬

ãàî äaøä éæøtäi''yx:åøLàk íúBà íøçpå ©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéùr̈¦½Ÿ§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´

óhäå íéLpä íúîi''yx:æìLe äîäaä-ìëåì §¦½©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬
:eðì eðBfa íéøräç-úà àåää úra çwpå ¤«¨¦−©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤

øára øLà éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä̈½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤
ïBîøç øä-ãr ïðøà ìçpî ïcøiäi''yx: ©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«

è-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§

:‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙא‡�È�t˙‡Â «ƒ¿»¡»»»¿ƒ¿¿≈»

‚BÚ ˜Ù�e Ô�˙Óc Á¯‡ ‡�˜ÏÒe¿∆¿»…«¿«¿»¿«

‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï Ô�˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

‡¯Èב d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈

dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ C„È·ƒ»¿»ƒ»≈¿»»«≈

È„ ‡Ók dÏ „aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿∆≈¿»ƒ

‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È ÈcגÈÈ ¯ÒÓe ƒ»≈¿∆¿¿«¿»

‡kÏÓ ‚BÚ ˙È Û‡ ‡�„Èa ‡�‰Ï‡¡»»»ƒ»»«»«¿»

„Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô�˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿»«≈¿≈≈

cÚa�‡ד È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï ‡È‰‰«ƒ»¬««¿»ƒ»

˙Èa Ïk ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡�·Ò�¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»≈

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡�BÎ¯Ë CÏt»»¿»»«¿¿»»¿
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:‡ÏÙËÂזÈ„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¿«¿»¿»¿ƒ»«¬ƒ

‡iÂ¯˜:‡�Ï ‡�faח‡�·Ò�e ƒ¿«»«»»»»¿ƒ¿»
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‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

‡¯eË „Ú Ô�¯‡„ ‡ÏÁpÓ ‡�c¯È„¿«¿¿»ƒ«¬»¿«¿…«»
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é"ùø

ה�חנ�: ÏÚpÂ(‡)לכ��, ÔÙpÂ.ה�א צפ�� צד �ל ְְִִַֹ«≈∆«««ַָָ

‡˙B(·)על�ה: ‡¯ÈzŒÏ‡.�הצר לא �בסיח�� ֲִָ«ƒ»…ְִֹ�ְַ

מ�ה היה מתירא א�א א�ת�", �ירא "אל ְִִֵֶֶַַָָָָָֹל�מר

��אמר לאברה� ���� זכ�ת ל� �עמד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א

יד) ע�ג:(בראשית וה�א ה�ליט", "ו�בא ג: תורה ְִַַָָֹ

(„)·b¯‡ Ï·Á.,'טרכ�נא �ל� '�ית מתר�מינ�: ∆∆«¿…ְְְְִֵַָָָָָ

ק�רא אס�ר �מג�ת יר��למי �ר��� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוראיתי

ה�רכיא, אר�ב, חבל למד�י 'טרכ�ני�'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹלפלטי�

וכ� �מ�, על נקראת �ה�לכ�ת �ל�מר מל�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהיכל

היכל אצל �מלכי�, האר�ב" �קח"את הרג� מל� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

נקראת ��� למד�י מנח�, �� לפקחיה רמליה� ��ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

‰ÈÊ¯t(‰)הה�רכיא:�� È¯ÚÓ.רז�ת� ְְִֵַַָ≈»≈«¿»ƒְָ

וכ� ח�מה, �לא ב)�פת�ח�ת ��ב(זכריה "�רז�ת ְְְְֵֵֵָָֹ

וכ��ת:.‰Ì¯Á(Â)יר��לי�": הל� הוה, ל��� ְִַָ«¬≈ְְֶַָֹֹ

ז e‡¯˜È(Ë)מר��ת:.iÓ„(Á)תורה ÌÈ�„ˆ ƒ«ְֵƒ…ƒƒ¿¿
'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ.ועדֿהר" א�מר: ה�א אחר �במק�� ¿∆¿¿ְְֵֵַַַָ



קכט mixacbiyy mei qelwpe`

âà-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤
äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈

érøãài''yx:áBúà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéùr øLàk Bl úéùrå§¨¦´Ÿ¨½©«£¤´¨¦ÀŸ¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

ïBaLça áLBé øLài''yx:âeðéäìà ýåýé ïziå £¤¬¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹
Bnr-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨©®

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpåããkìpå ©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ
äéø÷ äúéä àì àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ìáç-ìk øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤

ïLaa âBò úëìîî ábøài''yx:äíéør älà-ìk ©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤¨¦¯
éørî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬

ãàî äaøä éæøtäi''yx:åøLàk íúBà íøçpå ©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéùr̈¦½Ÿ§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´

óhäå íéLpä íúîi''yx:æìLe äîäaä-ìëåì §¦½©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬
:eðì eðBfa íéøräç-úà àåää úra çwpå ¤«¨¦−©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤

øára øLà éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä̈½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤
ïBîøç øä-ãr ïðøà ìçpî ïcøiäi''yx: ©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«

è-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§

:‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙא‡�È�t˙‡Â «ƒ¿»¡»»»¿ƒ¿¿≈»

‚BÚ ˜Ù�e Ô�˙Óc Á¯‡ ‡�˜ÏÒe¿∆¿»…«¿«¿»¿«

‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï Ô�˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

‡¯Èב d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈

dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ C„È·ƒ»¿»ƒ»≈¿»»«≈

È„ ‡Ók dÏ „aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿∆≈¿»ƒ

‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È ÈcגÈÈ ¯ÒÓe ƒ»≈¿∆¿¿«¿»

‡kÏÓ ‚BÚ ˙È Û‡ ‡�„Èa ‡�‰Ï‡¡»»»ƒ»»«»«¿»

„Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô�˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿»«≈¿≈≈

cÚa�‡ד È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï ‡È‰‰«ƒ»¬««¿»ƒ»

˙Èa Ïk ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡�·Ò�¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»≈

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡�BÎ¯Ë CÏt»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô�˙ÓaהÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk ¿«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÔÈLc Ô‰ÏÈc Ì¯ ¯eL ÔÙwÓ«¿»»ƒ¿∆»ƒ

ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏוÈ„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡�¯n‚Â «¬»¿««¿»»¿¿»ƒ
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:‡ÏÙËÂזÈ„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¿«¿»¿»¿ƒ»«¬ƒ

‡iÂ¯˜:‡�Ï ‡�faח‡�·Ò�e ƒ¿«»«»»»»¿ƒ¿»
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é"ùø

ה�חנ�: ÏÚpÂ(‡)לכ��, ÔÙpÂ.ה�א צפ�� צד �ל ְְִִַֹ«≈∆«««ַָָ

‡˙B(·)על�ה: ‡¯ÈzŒÏ‡.�הצר לא �בסיח�� ֲִָ«ƒ»…ְִֹ�ְַ

מ�ה היה מתירא א�א א�ת�", �ירא "אל ְִִֵֶֶַַָָָָָֹל�מר
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היכל אצל �מלכי�, האר�ב" �קח"את הרג� מל� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

נקראת ��� למד�י מנח�, �� לפקחיה רמליה� ��ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

‰ÈÊ¯t(‰)הה�רכיא:�� È¯ÚÓ.רז�ת� ְְִֵַַָ≈»≈«¿»ƒְָ

וכ� ח�מה, �לא ב)�פת�ח�ת ��ב(זכריה "�רז�ת ְְְְֵֵֵָָֹ

וכ��ת:.‰Ì¯Á(Â)יר��לי�": הל� הוה, ל��� ְִַָ«¬≈ְְֶַָֹֹ

ז e‡¯˜È(Ë)מר��ת:.iÓ„(Á)תורה ÌÈ�„ˆ ƒ«ְֵƒ…ƒƒ¿¿
'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ.ועדֿהר" א�מר: ה�א אחר �במק�� ¿∆¿¿ְְֵֵַַַָ



mixacbiriayקל meiqelwpe`

øéðN Bìi''yx:éãrìbä-ìëå øLénä éør | ìk −§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
úëìîî éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤

:ïLaa âBòàéøàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék −©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»
äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä øúiî¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤¤́©§¤½£´Ÿ
dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa àåä¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈

Léà-únàa daçø úBnà òaøàåi''yx:áé-úàå §©§©¬©²¨§−̈§©©¦«§¤
ørørî àåää úra eðLøé úàfä õøàä̈¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
åéørå ãrìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈

éãbìå éðáeàøì ézúði''yx:âé-ìëå ãrìbä øúéå ¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨
äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®
õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìḱŸ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤

íéàôøi''yx:ãé-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé §¨¦«¨¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨
àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb-ãr ábøà ìáç¤´¤©§½Ÿ©§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨Á
íBiä ãr øéàé úeç ïLaä-úà BîL-ìr íúàŸ¨̧©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬

:äfäéòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìe ©¤«§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«
æèìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìå§¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©

ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä CBz ïðøà©§½Ÿ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−
ïBnr éðai''yx:æéúøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå §¥¬©«§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤

dÏ Ô‡¯˜ È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»≈

:‡bÏz ¯eËי‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk «¿»…ƒ¿≈≈¿»

‰ÎÏÒ „Ú Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ¿»ƒ¿»¿»¿«¿»««¿»

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿

:Ô�˙Óaיא‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡ ¿«¿»¬≈¿«¿»

‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓ ¯‡zL‡ Ô�˙Ó„¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«»»

‡È‰ ‡Ï‰ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú«¿≈«¿»¿«¿¿»¬»ƒ

dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ È�a ˙a¯a¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

È¯È˙�‡יב ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»

ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ≈¬…≈ƒ«

‡¯eË ˙ebÏÙe Ô�¯‡„ ‡ÏÁ�«¬»¿«¿…«¿»

‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

:„‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„יג¯‡Le ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏbƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿

‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆

Ô�˙Ó ÏÎÏ ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk…≈»«¿»»¿»«¿»

:‡i¯a‚ ‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰«ƒ¿¿≈«¿»ƒ»«»

Ïkיד ˙È ·ÈÒ� ‰M�Ó ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»

ÌeÁz „Ú ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa≈»«¿»»«¿

ÔB‰˙È ‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb¿»»¿«¿≈¿»»¿

„Ú ¯È‡È È�¯Ùk Ô�˙Ó ˙È dÓL ÏÚ«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈטו˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe »»≈¿»ƒ¿»ƒ»

:„ÚÏbטזÔ·e‡¯„ ‡Ë·LÏe ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

„ÚÏb ÔÓ ˙È·‰È „‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»¿»ƒƒƒ¿»

ÌeÁ˙e ‡ÏÁ� Bb Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� „ÚÂ¿««¬»¿«¿…«¬»¿

È�a ÌeÁz ‡ÏÁ�„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈

é"ùø

למה �מ�ת, אר�עה ל� הרי חרמ��", ה�א ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�יא�

�הי� י�ראל, אר� �בח לה�יד ל�תב? ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�הצרכ�

�מי על א�מרת ז� �כ�: מת�אר�ת מלכ��ת ְְְֲִִֶֶַָָ�ְְַַָָאר�עה

י�רא: �מי על א�מרת וז� �לג.È�N¯י�רא, ה�א ְְִִִֵֵֶֶַָָ¿ƒֶֶ

�נע�: �בל��� א��נז י�ל��� iÓ˙¯(È‡)תורה ְְְְְִִַַַַƒ∆∆
ÌÈ‡Ù¯‰.,�קרני �ע��ר�ת וחבריו אמרפל �הרג� »¿»ƒְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

��אמר ה�לחמה, מ� �לט יד)וה�א :(בראשית ְְֱִִֶֶַַַָָָ
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é"ùø

וזה� ��רת, עד ל�פת�, מעבר וע�ד �נג��. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה�ר��
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קלי

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íéøáã úùøôì äøèôäà ÷øô äéòùéá

ààeäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈
:äãeäé éëìîáeòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL ©§¥¬§¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§

:éáâ:ïðBaúä àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL òãéãéBb | éBä ¦«¨©¬¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´
ìàøNé LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéða íérøî òøæ ïår ãák ír àèçŸ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½¨¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬¦§¨¥−

:øBçà eøæðä:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñ eôéñBz ãBò ekú äî-ìråìâø-ókî ¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àì äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§¨−©¨«¤

æäîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéør äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸¨¦¸«Ÿ§¦´Ÿ½̈§¨−̈
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים חזון בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

דברים חזון

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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