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תהלים

מתוך פירוש רש"י
רעה תחת טובה. שבעים פרים אני מקריב בכל שנה בשביל שבעי' אומו' ומבקש לגשמים והם מריעים  קט )ה( 
לי )בשוחר טוב( )ז( בהשפטו. לפניך יצא מדינך מחויב ורשע: )ח( פקודתו. גדולתו פרבושטיא"ה בלע"ז כמו ויפקד 

המלך פקידים )אסתר ב ד(: 

קי )א( נאם ה' לאדני. רבותינו דרשוהו באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם ה' לאברהם שקראוהו העולם 
וכן הוא  שב לימיני. התעכב לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא עכבה  אדוני שמעני אדוני )בראשית כ"ג(: 

אומר ותשבו בקדש )דברים א(. לימיני. לתשועת ימיני: עד אשית אויביך. אמרפל וחביריו: 



ד

y`xc 'a ,dnexz zyxt zay .c"qa

.n"cyz'd ,oey`x xc` yceg

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÌÈÓM‰ּתבנּו אׁשר ּבית איזה רגלי הדם והארץ ּכסאי «»«ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מנּוחתי מקֹום ואיזה רּבנּו1לי ּבזה ּומדּיק , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'ּתֹורה ּכסאי2הּזקן מהּו להבין ּדצרי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
ּגּוף לֹו ואין הּגּוף ּדמּות לֹו אין והלא רגלי .3והדֹום ְְְֲֲֵֵַַַַָֹ
ּכתיב חדׁש) ראׁש (ּדׁשּבת ההפטרה ּבסּיּום ּכי4והּנה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

עֹוׂשה אני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָכאׁשר
ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן לפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומדים

והּנה5ּבסֹופֹו כּו'. ּכסאי הּׁשמים ענין עם זה מקּׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּב'דּבּורֿ נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר כ"ק מדּיק זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבפסּוק

תרע"ח החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ענין6הּמתחיל' מהּו , ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָ
זרעכם ענין ּומהּו כּו' החדׁשה והארץ החדׁשים ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשמים
הּׁשמים ההפטרה, ׁשּבתחּלת הּפסּוק מביא וגם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוׁשמכם.
הּנ"ל הּדּיּוק את ּגם ּומדּיק רגלי, הדם והארץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכסאי
ּגּוף. לֹו ואין הּגּוף ּדמּות לֹו אין והלא אֹור') ְְְֲֵֵֶַַָֹ(ׁשּב'תֹורה

˙c˜�eּכתיב ּדהּנה היא, ּבזה ּברא7הּבאּור ּבראׁשית ¿À«ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
וארץ ּדׁשמים הארץ, ואת הּׁשמים את ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאלקים
וכל ׁשמים הּבריאה, ּבכללּות ּכללּיים סּוגים ב' ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהם

וענין צבאיה. וכל וארץ סדרצבאיהם ּבכל הּוא זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּבּזהר ּכדאיתא ספירֹות8ההׁשּתלׁשלּות, עׂשר על ּדקאי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר על ּגם ּדקאי ּומּובן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּדאצילּות,
הּכללּיֹות הּדרגֹות לב' נחלקים אּלה ענינים ּדכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּו',

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה וארץ. הּפסּוק9ּדׁשמים על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּבריאת הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבראׁשית
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א.)1 סו, א.)2ישעי' יגדל.)3א, כב.)4פיוט שם, ד.)5ישעי' מח, רעו.)6שה"ש ע' תרע"ח א.)7סה"מ א, רנו,)8בראשית ח"א

בראשית.)9ב. ר"פ ורמב"ן רש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כסאי "השמים חודש) ראש שבת (בהפטרת הפסוק על מיוסד שלפנינו המאמר

'שמים' בין כללית חלוקה ברוחניות קיימת כי ויבאר וגו'". רגלי הדום והארץ

ה'מטה'). עם הקשורים (עניינים ל'ארץ' ה'מעלה') עם הקשורים (עניינים

- תורה (לימוד בתורה הן העליונות. בספירות הן נמצאת זו שחלוקה ויתבאר

הן ארץ) - מצוות קיום שמים,

שמים, - תורה (בעלי בישראל

וכן ארץ). - טובים מעשים בעלי

ראשונה פרשה שמע: בקריאת

(ארץ). שניה ופרשה (שמים)

השמים יהיו לבוא ולעתיד

ביותר, נעלה באופן והארץ

השמים "כאשר הנבואה: כדברי

אשר החדשה והארץ החדשים

עושה". אני

ה' אמר È‡Òk"כה ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ
ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»

‡L¯[=שרפרף] ˙Èa ‰ÊÈ‡≈∆«ƒ¬∆
ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Â ÈÏ e�·zƒ¿ƒ¿≈∆¿

"È˙Áe�Ó1‰Êa ˜i„Óe , ¿»ƒ¿«≈»∆
a Ô˜f‰ e�a¯ספרו‰¯Bz' «≈«»≈¿»
B˙lÁ˙a '¯B‡2CÈ¯ˆc , ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÌB„‰Â È‡Òk e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬
˙eÓc BÏ ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ÈÏ‚«̄¿»«¬…≈¿
Ûeb BÏ ÔÈ‡Â Ûeb‰3? «¿≈

‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ««¿»»
·È˙k (L„Á L‡¯ ˙aLc)¿«»……∆¿ƒ
זמן על הנבואה [=כתובה]

העתידה L‡Î¯:4הגאולה Èkƒ«¬∆
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆
‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰«¬»»¬∆¬ƒ∆
דוד)] (מצודת ההם. [=בימים

„ÓÚÈ Ôk È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»«≈«¬…
·e ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Êספרו «¿¬∆¿ƒ¿∆¿

BÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'5 ƒ≈»¿
¯M˜ÓפסוקÔÈ�Ú ÌÚ ‰Ê ¿«≈∆ƒƒ¿«

‰p‰Â .'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈
a˜"Î ˜i„Ó ‰Ê ˜eÒÙ¿»∆¿«≈

¯"BÓ„‡מוהרש"בŒB˙ÓL� «¿ƒ¿»
a Ô„ÚמאמרוÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èk 'ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„' ≈∆¿ƒ««¿ƒƒ«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

אייר ר"ח בשבת ‰Á"Ú¯˙6ÌÈL„Áשנאמר ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú e‰Ó ,«ƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ
‡È·Ó Ì‚Â ?ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ÔÈ�Ú e‰Óe 'eÎ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»«ƒ¿««¿¬∆¿ƒ¿∆¿«≈ƒ
Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ˙lÁ˙aL ˜eÒt‰«»∆ƒ¿ƒ«««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…

ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ('¯B‡ ‰¯B˙'aL) Ï"p‰ ˜eic‰ ˙‡ Ìb ˜i„Óe ,ÈÏ‚«̄¿»¿«≈«∆«ƒ««∆¿»«¬…≈
!Ûeb BÏ ÔÈ‡Â Ûeb‰ ˙eÓc BÏ¿«¿≈

·È˙k ‰p‰c ,‡È‰ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e7ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¿À««≈»∆ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ
ÌÈiÏÏk ÌÈ‚eÒ '· Ì‰ ı¯‡Â ÌÈÓLc ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡≈«»«ƒ¿≈»»∆¿»«ƒ»»∆≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈÓL ,‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ»»«ƒ

Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂירח (שמש ¿»¿»≈∆
ˆ·‡È‰וכוכבים) ÏÎÂ ı¯‡Â»»∆¿»¿»∆»

שבארץ) 'צבא(הברואים כל -

כל וכן 'שמים' נקראו השמים'

'ארץ' נקראו הארץ' .'צבא
¯„Ò ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰שיש כשם «ƒ¿«¿¿
הזה בעולם גשמיים וארץ שמים

ועולם עולם בכל כך הגשמי,

('סדר המעלות רום עד רוחני,

'שלשלת' מלשון השתלשלות'

לטבעת קשורה טבעת שכל

בחינות ישנן ממנה), עליונה

(רוחניים) וארץ ,שמים
‡˙È‡„k[מובא=]¯‰fa8 ƒ¿ƒ»«…«
È‡˜c:זה פסוק [=מוסב ¿»≈

וארץ"] שמים »ÏÚ"בראשית..
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¬ƒ
העליון העולם הוא 'אצילות'

מעשר מורכב עולם כל ביותר.

בינה, חכמה, - אורות - ספירות

גבורה, חסד, [-מוחין], דעת

ומלכות יסוד הוד, נצח, תפארת,

שבאצילות (מידות [-מידות]

וספירת עליונים' 'שמים נקראים

העליונה') 'ארץ נקראת ,המלכות
È‡˜c Ô·eÓeבין זו חלוקה »¿»≈
ל'ארץ' ÏÚ'שמים' Ìbשרש ««

שנהיו קודם הספירות ומקור

זו דרגה גלויות, 'ספירות'

Ú˙B¯ÈÙÒנקראת: ¯N∆∆¿ƒ
ÏÎc ,'eÎÂ ˙BÊe�b‰«¿¿¿»
'·Ï ÌÈ˜ÏÁ� ‰l‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈∆∆¿»ƒ¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â .ı¯‡Â ÌÈÓLc ˙BiÏÏk‰ ˙B‚¯c‰9 «¿»«¿»ƒ¿»«ƒ»»∆¿ƒ≈»¿«≈
,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆
בעבור ראשית'; "ב' מילים מב' המורכבת "בראשית" מהמילה לומדים חז"ל

וארץ: שמים נבראו 'ראשית') (הנקראים דברים ‰ÌÈÓMב' ˙‡È¯aL∆¿ƒ««»«ƒ
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  מפתח  כללי

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

 ג...............................י"קט "קלים מזמורי תה  )ב

  )עם ביאור בדרך אפשר( השמים כסאיה "מאמר ד  )ג

 ה ........... מ"דתש'ה ,ראשון-ח אדר"דר 'ב, תרומהפ "ש

  תרומהשיחת שבת פרשת   )ד

 בי............................מ"דתש'ה, ראשון-ח אדר"דר' ב

 לב ....זטרך כ )ק"בלה( תרומהפרשת לקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

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

 זל..........תרומה על פרשת ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 מ..........תרומהשת לשבוע פרחומש שיעור יומי   )ח

 וס.............תרומהלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 סז..................................תרומהפרשת  לשבוע 

 עה..........תרומהלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

 עז.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 פ ...........תרומהלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  טק .......תרומהלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

 ידק..........תרומהלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 יזק...................... בי פרק יםתהל, כה פרק א-מואלש

 יטק.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים זבחיםמסכת   )יח

  כק...........................................זפף עד ד פאף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 מחק................................................ר הזקן"אדמו

  הפירותברכת  שולחן ערוך הלכות  )כ

 חמק................................................ר הזקן"אדמו

    שמאלוה "דמתוך  –  אורתורה  )כא

 אנק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 זנק..............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 זנק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 סק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   החלצוס קונטר  )כה

 אסק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   י"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 אסק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 גסק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )כח

 דסק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )כט

 וסק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

  תרומהת התורה פרשת חומש לקריא  )ל

  חסק................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 עדק....................תרומהפרשת לשבוע לוח זמנים   )לא

  עהק....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לב



ה

y`xc 'a ,dnexz zyxt zay .c"qa

.n"cyz'd ,oey`x xc` yceg

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÌÈÓM‰ּתבנּו אׁשר ּבית איזה רגלי הדם והארץ ּכסאי «»«ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מנּוחתי מקֹום ואיזה רּבנּו1לי ּבזה ּומדּיק , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'ּתֹורה ּכסאי2הּזקן מהּו להבין ּדצרי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
ּגּוף לֹו ואין הּגּוף ּדמּות לֹו אין והלא רגלי .3והדֹום ְְְֲֲֵֵַַַַָֹ
ּכתיב חדׁש) ראׁש (ּדׁשּבת ההפטרה ּבסּיּום ּכי4והּנה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

עֹוׂשה אני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָכאׁשר
ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן לפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומדים

והּנה5ּבסֹופֹו כּו'. ּכסאי הּׁשמים ענין עם זה מקּׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּב'דּבּורֿ נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר כ"ק מדּיק זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבפסּוק

תרע"ח החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ענין6הּמתחיל' מהּו , ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָ
זרעכם ענין ּומהּו כּו' החדׁשה והארץ החדׁשים ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשמים
הּׁשמים ההפטרה, ׁשּבתחּלת הּפסּוק מביא וגם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוׁשמכם.
הּנ"ל הּדּיּוק את ּגם ּומדּיק רגלי, הדם והארץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכסאי
ּגּוף. לֹו ואין הּגּוף ּדמּות לֹו אין והלא אֹור') ְְְֲֵֵֶַַָֹ(ׁשּב'תֹורה

˙c˜�eּכתיב ּדהּנה היא, ּבזה ּברא7הּבאּור ּבראׁשית ¿À«ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
וארץ ּדׁשמים הארץ, ואת הּׁשמים את ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאלקים
וכל ׁשמים הּבריאה, ּבכללּות ּכללּיים סּוגים ב' ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהם

וענין צבאיה. וכל וארץ סדרצבאיהם ּבכל הּוא זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּבּזהר ּכדאיתא ספירֹות8ההׁשּתלׁשלּות, עׂשר על ּדקאי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר על ּגם ּדקאי ּומּובן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּדאצילּות,
הּכללּיֹות הּדרגֹות לב' נחלקים אּלה ענינים ּדכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּו',

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה וארץ. הּפסּוק9ּדׁשמים על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּבריאת הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבראׁשית
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א.)1 סו, א.)2ישעי' יגדל.)3א, כב.)4פיוט שם, ד.)5ישעי' מח, רעו.)6שה"ש ע' תרע"ח א.)7סה"מ א, רנו,)8בראשית ח"א

בראשית.)9ב. ר"פ ורמב"ן רש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כסאי "השמים חודש) ראש שבת (בהפטרת הפסוק על מיוסד שלפנינו המאמר

'שמים' בין כללית חלוקה ברוחניות קיימת כי ויבאר וגו'". רגלי הדום והארץ

ה'מטה'). עם הקשורים (עניינים ל'ארץ' ה'מעלה') עם הקשורים (עניינים

- תורה (לימוד בתורה הן העליונות. בספירות הן נמצאת זו שחלוקה ויתבאר

הן ארץ) - מצוות קיום שמים,

שמים, - תורה (בעלי בישראל

וכן ארץ). - טובים מעשים בעלי

ראשונה פרשה שמע: בקריאת

(ארץ). שניה ופרשה (שמים)

השמים יהיו לבוא ולעתיד

ביותר, נעלה באופן והארץ

השמים "כאשר הנבואה: כדברי

אשר החדשה והארץ החדשים

עושה". אני

ה' אמר È‡Òk"כה ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ
ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»

‡L¯[=שרפרף] ˙Èa ‰ÊÈ‡≈∆«ƒ¬∆
ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Â ÈÏ e�·zƒ¿ƒ¿≈∆¿

"È˙Áe�Ó1‰Êa ˜i„Óe , ¿»ƒ¿«≈»∆
a Ô˜f‰ e�a¯ספרו‰¯Bz' «≈«»≈¿»
B˙lÁ˙a '¯B‡2CÈ¯ˆc , ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÌB„‰Â È‡Òk e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬
˙eÓc BÏ ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ÈÏ‚«̄¿»«¬…≈¿
Ûeb BÏ ÔÈ‡Â Ûeb‰3? «¿≈

‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ««¿»»
·È˙k (L„Á L‡¯ ˙aLc)¿«»……∆¿ƒ
זמן על הנבואה [=כתובה]

העתידה L‡Î¯:4הגאולה Èkƒ«¬∆
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆
‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰«¬»»¬∆¬ƒ∆
דוד)] (מצודת ההם. [=בימים

„ÓÚÈ Ôk È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»«≈«¬…
·e ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Êספרו «¿¬∆¿ƒ¿∆¿

BÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'5 ƒ≈»¿
¯M˜ÓפסוקÔÈ�Ú ÌÚ ‰Ê ¿«≈∆ƒƒ¿«

‰p‰Â .'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈
a˜"Î ˜i„Ó ‰Ê ˜eÒÙ¿»∆¿«≈

¯"BÓ„‡מוהרש"בŒB˙ÓL� «¿ƒ¿»
a Ô„ÚמאמרוÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èk 'ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„' ≈∆¿ƒ««¿ƒƒ«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

אייר ר"ח בשבת ‰Á"Ú¯˙6ÌÈL„Áשנאמר ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú e‰Ó ,«ƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ
‡È·Ó Ì‚Â ?ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ÔÈ�Ú e‰Óe 'eÎ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»«ƒ¿««¿¬∆¿ƒ¿∆¿«≈ƒ
Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ˙lÁ˙aL ˜eÒt‰«»∆ƒ¿ƒ«««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…

ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ('¯B‡ ‰¯B˙'aL) Ï"p‰ ˜eic‰ ˙‡ Ìb ˜i„Óe ,ÈÏ‚«̄¿»¿«≈«∆«ƒ««∆¿»«¬…≈
!Ûeb BÏ ÔÈ‡Â Ûeb‰ ˙eÓc BÏ¿«¿≈

·È˙k ‰p‰c ,‡È‰ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e7ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¿À««≈»∆ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ
ÌÈiÏÏk ÌÈ‚eÒ '· Ì‰ ı¯‡Â ÌÈÓLc ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡≈«»«ƒ¿≈»»∆¿»«ƒ»»∆≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈÓL ,‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ»»«ƒ

Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂירח (שמש ¿»¿»≈∆
ˆ·‡È‰וכוכבים) ÏÎÂ ı¯‡Â»»∆¿»¿»∆»

שבארץ) 'צבא(הברואים כל -

כל וכן 'שמים' נקראו השמים'

'ארץ' נקראו הארץ' .'צבא
¯„Ò ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰שיש כשם «ƒ¿«¿¿
הזה בעולם גשמיים וארץ שמים

ועולם עולם בכל כך הגשמי,

('סדר המעלות רום עד רוחני,

'שלשלת' מלשון השתלשלות'

לטבעת קשורה טבעת שכל

בחינות ישנן ממנה), עליונה

(רוחניים) וארץ ,שמים
‡˙È‡„k[מובא=]¯‰fa8 ƒ¿ƒ»«…«
È‡˜c:זה פסוק [=מוסב ¿»≈

וארץ"] שמים »ÏÚ"בראשית..
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¬ƒ
העליון העולם הוא 'אצילות'

מעשר מורכב עולם כל ביותר.

בינה, חכמה, - אורות - ספירות

גבורה, חסד, [-מוחין], דעת

ומלכות יסוד הוד, נצח, תפארת,

שבאצילות (מידות [-מידות]

וספירת עליונים' 'שמים נקראים

העליונה') 'ארץ נקראת ,המלכות
È‡˜c Ô·eÓeבין זו חלוקה »¿»≈
ל'ארץ' ÏÚ'שמים' Ìbשרש ««

שנהיו קודם הספירות ומקור

זו דרגה גלויות, 'ספירות'

Ú˙B¯ÈÙÒנקראת: ¯N∆∆¿ƒ
ÏÎc ,'eÎÂ ˙BÊe�b‰«¿¿¿»
'·Ï ÌÈ˜ÏÁ� ‰l‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈∆∆¿»ƒ¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â .ı¯‡Â ÌÈÓLc ˙BiÏÏk‰ ˙B‚¯c‰9 «¿»«¿»ƒ¿»«ƒ»»∆¿ƒ≈»¿«≈
,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆
בעבור ראשית'; "ב' מילים מב' המורכבת "בראשית" מהמילה לומדים חז"ל

וארץ: שמים נבראו 'ראשית') (הנקראים דברים ‰ÌÈÓMב' ˙‡È¯aL∆¿ƒ««»«ƒ
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n"cyz'dו ,oey`xÎxc` yceg y`xc 'a ,dnexz zyxt zay

הּתֹורה ּבעסק האדם עבֹודת לפני ּגם יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרטּיּות
וכּידּוע הּמדרׁש16ּומצֹות. לבית ההליכה ׁשּלפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום עבֹודת התחלת הּנה ארץ, ּדר ּבמנהג ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוההנהגה
הּתפּלה ּדעּקר הּתפּלה. ענין הּכנסת, לבית ּבהליכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהיא

ׁשמע קריאת הענינים17היא ב' יׁשנם ׁשמע ּובקריאת , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
על וקּבלת ׁשמים, ּבחינת ׁשמים, מלכּות על ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹֹּדקּבלת

ּכדלקּמן. ארץ, ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָמצוֹות,

¯e‡·eזה יּובן הּתפּלה, ּבעבֹודת וארץ ׁשמים ענין ≈ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
לי ויקחּו הּמתחיל' ּב'דּבּור הּמבאר ְְְְְִִִִִַַַַָֹעלּֿפי

עטר"ת מּלׁשֹון18ּתרּומה ּתרּומה, ּבחינֹות ב' ּבענין ְְְְְְִִִַָָ
הפרׁשה19הרמה הּתרּומה20ּומּלׁשֹון ּבענין ּגם ּדהּנה . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ׁש ענין ּתרּומֹותיׁשנֹו ּדבג' וכּנֹודע ׁשוין, יׂשראל ּכל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
מדּבר ׁשהיא21הּכתּוב האדנים ּתרּומת היא מהן ואחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לּגלּגלת ּבקע הּׁשקל, ואחד22מחצית אחד לכל , ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
האֹופּנים ב' יׁשנם ּבהם ּגם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיׂשראל.
הּנ"ל הּמתחיל' ּב'דּבּור ּבזה ּומבאר והפרׁשה. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹּדהרמה

ּברכֹות18ׁשם ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ,23 ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע אם לוהיה ׁשמע קדמה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹלּמה
מצוֹות. על עליו יקּבל ואחרּֿכ ּתחּלה ׁשמים ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּבבחינת הּוא ׁשמע קריאת ׁשל ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּדענין

ּכּמפרׁש ּומסירּותֿנפׁש, ּבאמירת24רצֹוא הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
גֹו' יׂשראל זה,25ׁשמע ּבפסּוק הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּגם וזהּו , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
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סקנ"הֿקנו.)16 אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות ובכ"מ.)17ראה א. כ, במדבר לקו"ת אדה"ז. בסידור יעקב קול הקול סה"מ)18ד"ה

ואילך. א'שנה ע' תרומה אוה"ת וראה ואילך. רלו ע' א.)19עטר"ת קמז, תרומה ובכ"מ.)20זהר פרשתנו ריש - ראה)21פרש"י

פרשתנו. ריש פרש"י ב. כט, כו.)22מגילה לח, פקודי יג. ל, א.)23תשא בשם)24יג, נעילה תפילת סוף אדה"ז סידור ראה

ד.)25השל"ה. ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

באהלים בתורה עוסק ויששכר בפרקמטיא יוצא זבולון באהליך" ויששכר

יג) מט, ויחי פרשת eiË¯Ùa˙(רש"י Ì�LÈ el‡ ÌÈ�È�Ú '· ‰p‰Â .¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿»ƒ
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È�ÙÏ Ìb ¯˙BÈ'ב קיימים ≈«ƒ¿≈¬«»»»¿≈∆«»ƒ¿

התפילה: בעבודת ו'ארץ') ('שמים' אלו Úe„iÎÂ16È�ÙlLעניינים , ¿«»«∆ƒ¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿≈«ƒ¿»
C¯c ‚‰�Óa ‰‚‰�‰‰Â¿««¿»»¿ƒ¿«∆∆
˙ÏÁ˙‰ ‰p‰ ,ı¯‡∆∆ƒ≈«¿»«
‡È‰ ÌBi‰ ˙„B·Ú¬««ƒ
,˙Ò�k‰ ˙È·Ï ‰ÎÈÏ‰a«¬ƒ»¿≈«¿∆∆
¯wÚc .‰lÙz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«
˙‡È¯˜ ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ«

ÚÓL17באדם הוא (הדין ¿«
שמעון (כרבי אומנותו' ש'תורתו

כלל מפסיק שאינו יוחאי) בר

לתפילה, לא אף לימודו באמצע

קריאתֿ ולקרוא להפסיק צריך

ÚÓLשמע) ˙‡È¯˜·e ,ƒ¿ƒ«¿«
˙Ïa˜c ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì�LÈ∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«»«
˙�ÈÁa ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ…«¿»«ƒ¿ƒ«
ÏÚ ˙Ïa˜Â ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»«…
,ı¯‡ ˙�ÈÁa ,˙BÂˆÓƒ¿¿ƒ«∆∆

.Ôn˜Ï„kוארץ שמים לסיכום, ¿ƒ¿«»
התורה לימוד הוא בתורה

('ארץ') המצוות וקיום ('שמים')

בין החילוק הוא האדם ובעבודת

לאנשי ('שמים') תורה אנשי

יתבאר להלן ('ארץ'). מעשה

הנמצא לארץ שמים בין החילוק

עיקר (שהיא שמע בקריאת גם

ללימוד הכנה המהווה התפילה

חילוק מצוותיה), וקיום התורה

'תרומה'. לשון בביאור אופנים שני ביאור בהקדים יתבאר זה

ובתרגום רוממות. - 'ארמותא' בזוהר: מתרגם תרומה" לי "ויקחו הפסוק: את

מורה ש'ארמותא' נ"ע הרש"ב אדמו"ר מבאר 'אפרשותא'. מתרגם: אונקלוס

והן ומתגלה. הנמשך דבר על מורה ו'אפרשותא' העלם. - והבדלה רוממות על

תנועת במאמר, להלן כמבואר בקריאתֿשמע, הנדרשות התנועות שתי הם

וירידה המשכה ותנועת רצוא) (-'שמים', ראשונה בפרשה - והגבהה התנשאות

שני בפרשה שוב).- 'ארץ', -) ה

·Â˘Â ‡Âˆ¯רצוא "והחיות המלאכים: עבודת אופן יחזקאל במרכבת נאמר -

עצום צמאון במקור, להיכלל תשוקה - מרוצה מלשון - 'רצוא' ושוב".

גם מרחוק. לעמוד למקומם שבים המלאכים - 'שוב' לאלוקות. להתקרב

לצאת ותשוקה אהבה 'רצוא' אלו: תנועות שתי להיות צריכות האדם בעבודת

עול עלֿעצמו לקבל - 'שוב' לשורשו. ולהימשך החומריים הגוף מרצונות

הוא האדם בבריאת הכוונה תכלית שהרי דוקא, למטה מצוות לקיים מצוות

הזה. בעולם מצוות לקיים

ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈ�Ú ¯e‡·e≈ƒ¿«»«ƒ»»∆
‰Ê Ô·eÈ ,‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»»∆

a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚשל מאמרו «ƒ«¿…»¿
נ"ע הרש"ב ea„'ƒ¯אדמו"ר

ÈÏ eÁ˜ÈÂ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Óe¯zבשנת שנאמר ¿»
˙"¯ËÚ18'· ÔÈ�Úa¿ƒ¿«

ÔBLlÓ ,‰Óe¯z ˙B�ÈÁa¿ƒ¿»ƒ¿
‰Ó¯‰19ÔBLlÓe ¬»»ƒ¿

‰L¯Ù‰20Ìb ‰p‰c . «¿»»¿ƒ≈«
ÔÈ�Ú B�LÈ ‰Óe¯z‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿»∆¿ƒ¿«
,ÔÈÂL Ï‡¯NÈ Ïk BaL∆»ƒ¿»≈»ƒ
˙BÓe¯z '‚·c Ú„BpÎÂ¿«»ƒ¿¿

·e˙k‰[הפסוק=]¯a„Ó21 «»¿«≈
נאמרו 'תרומה' פעמים שלוש -

-) אדנים תרומת אחת בפסוק:

המשכן), לקרשי האדנים עבור

לקנות -) המזבח תרומת אחת

ואחת ציבור), קרבנות מהן

הבית). לבדק -) המשכן תרומת

˙Óe¯z ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡Â¿««≈∆ƒ¿«
˙ÈˆÁÓ ‡È‰L ÌÈ�„‡‰»¬»ƒ∆ƒ«¬ƒ
˙ÏbÏbÏ Ú˜a ,Ï˜M‰«∆∆∆««À…∆
מטבע של משקלו - [=בקע

השקל] ‡Á„,22מחצית ÏÎÏ¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Âתרומה - ¿∆»ƒƒ¿»≈

נקבע שלא התרומות משאר (בשונה השקל' 'מחצית בסכום לכולם קבועה

לתרומה) קבוע ‡·Ïסכום זו). בתרומה שווים ישראל שכל (למרות ¬»
.‰L¯Ù‰Â ‰Ó¯‰c ÌÈpÙB‡‰ '· Ì�LÈ Ì‰a Ìb ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈«»∆∆¿»»«ƒ¿¬»»¿«¿»»

ÌL Ï"p‰ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a ‰Êa ¯‡·Óe18‰Ó e‰Êc ,e¯Ó‡M ¿…»»∆¿ƒ««¿ƒ««»¿∆«∆»¿
˙BÎ¯a ˙ÎqÓa Ï"Ê e�È˙Ba¯23Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ‰Ó„˜ ‰nÏ «≈¿«∆∆¿»»»»¿»¿«ƒ¿»»ƒ

CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k ÚBÓL»«¿≈∆¿«≈»»…«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»
˙‡È¯˜ ÏL ‰�BL‡¯ ‰L¯t ÔÈ�Úc .˙BÂˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜È¿«≈»»…ƒ¿¿ƒ¿«»»»ƒ»∆¿ƒ«

‡Bˆ¯ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ÚÓL[מעלה לעלות תשוקה Œ˙e¯ÈÒÓe[=מרוצה. ¿«ƒ¿ƒ«»ָ¿ƒ
L¯Ùnk ,˘Ù�24'B‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL ˙¯ÈÓ‡a ‰�ek‰ È‰BfL25 ∆∆«¿…»∆ƒ««»»«¬ƒ«¿«ƒ¿»≈
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הּתֹורה ּבׁשביל היתה צבאיהם וכל והארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשמים
ּדמּזה ראׁשית. ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ראׁשית ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָׁשּנקראת
והארץ. הּׁשמים ענין יׁשנֹו ּוביׂשראל ּבּתֹורה ׁשּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּובן,
ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל היא הּבריאה ׁשּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּדכיון
עלֿידי ּבהּבריאה יפעלּו ׁשּיׂשראל ּכדי היינּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל,

שֿדֿי ּבמלכּות עֹולם לתּקן ׁשּיהיה מּובן10הּתֹורה הרי , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
הענינים להיֹות צריכים ויׂשראל) (ּבּתֹורה ּבהם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגם
ּבּתֹורה ׁשּיׁשנֹו וארץ ּדׁשמים זה וחּלּוק וארץ. ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדׁשמים
אֹופּני רּבּוי ׁשּיׁש הגם ּכי ּכללי. חּלּוק הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּוביׂשראל
ּכמֹו חלקים, וכּמה ּכּמה יׁש ּבּתֹורה וכן ּביׂשראל, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָעבֹודה
ּובּתֹורה ׁשּבעלּֿפה, לתֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההפרׁש

הּיׁשר ספר נקרא ּבראׁשית ּגּופא וכן11ׁשּבכתב כּו', ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זרעים ּבעניני עֹוסק זרעים סדר הּנה ׁשּבעלּֿפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּתֹורה
ּבענינֹו, עֹוסק מהם אחד ּכל הּנה הּסדרים ּוׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּומּסדר אחת ּדממּסכּתא אחדּות, ּביניהם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּכלֿמקֹום
והינּו, אחרים. סדר אֹו ּבמּסכּתא ענין לֹומדים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד
מהּֿׁשאיןּֿכן ּפרטי. חּלּוק רק הּוא ׁשּביניהם זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּדחּלּוק
ּכללי. חּלּוק הּוא וארץ, ּדׁשמים הּכללּיים הענינים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָב'

‰p‰Âהּוא ּבּתֹורה וארץ ּדׁשמים הענינים ב' ּכללּות ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָָָָָָ
ּדתֹורה הּמצֹות. לקּיּום הּתֹורה לּמּוד ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָההפרׁש
ּבארץ למּטה ׁשהיא ּכפי ׁשּגם היינּו ׁשמים, הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָענינּה

ועד ׁשמים, ּבבחינת טהֹורהיא ּבלּתי אדם ּכאׁשר ׁשּגם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
להּתֹורה, נֹוגע זה אין הּתֹורה את לֹומד ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ(חסֿוׁשלֹום)

כּו' טמאה מקּבלין ּתֹורה ּדברי הּמצוֹות12ואין וענין . ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ
מעׂשה לידי ׁשּמביא לּמּוד ּבארץ13(ּדגדֹול למּטה הּוא ( ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וארץ ּדׁשמים הענינים ּוב' ּגׁשמּיים. ּבדברים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָּדוקא,
ּדמארי הענינים ב' הם יׂשראל) ּבעבֹודת (היינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּביׂשראל

טבין עּובדין ּומארי יּׂששכר14ּתֹורה הּנגלה ּובלׁשֹון , ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ּוזבּולּון הּתֹורה, ּבעסק ענינֹו עּקר היה ּדיּׂששכר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּוזבּולּון,

הּמצוֹות ּבקּיּום ענינֹו יׁשנם15עּקר אּלּו ענינים ב' והּנה . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
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הּתֹורה ּבעסק האדם עבֹודת לפני ּגם יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרטּיּות
וכּידּוע הּמדרׁש16ּומצֹות. לבית ההליכה ׁשּלפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום עבֹודת התחלת הּנה ארץ, ּדר ּבמנהג ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוההנהגה
הּתפּלה ּדעּקר הּתפּלה. ענין הּכנסת, לבית ּבהליכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהיא

ׁשמע קריאת הענינים17היא ב' יׁשנם ׁשמע ּובקריאת , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
על וקּבלת ׁשמים, ּבחינת ׁשמים, מלכּות על ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹֹּדקּבלת

ּכדלקּמן. ארץ, ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַָמצוֹות,

¯e‡·eזה יּובן הּתפּלה, ּבעבֹודת וארץ ׁשמים ענין ≈ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
לי ויקחּו הּמתחיל' ּב'דּבּור הּמבאר ְְְְְִִִִִַַַַָֹעלּֿפי

עטר"ת מּלׁשֹון18ּתרּומה ּתרּומה, ּבחינֹות ב' ּבענין ְְְְְְִִִַָָ
הפרׁשה19הרמה הּתרּומה20ּומּלׁשֹון ּבענין ּגם ּדהּנה . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ׁש ענין ּתרּומֹותיׁשנֹו ּדבג' וכּנֹודע ׁשוין, יׂשראל ּכל ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
מדּבר ׁשהיא21הּכתּוב האדנים ּתרּומת היא מהן ואחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לּגלּגלת ּבקע הּׁשקל, ואחד22מחצית אחד לכל , ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
האֹופּנים ב' יׁשנם ּבהם ּגם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיׂשראל.
הּנ"ל הּמתחיל' ּב'דּבּור ּבזה ּומבאר והפרׁשה. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹּדהרמה

ּברכֹות18ׁשם ּבמּסכת ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ,23 ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע אם לוהיה ׁשמע קדמה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹלּמה
מצוֹות. על עליו יקּבל ואחרּֿכ ּתחּלה ׁשמים ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּבבחינת הּוא ׁשמע קריאת ׁשל ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּדענין

ּכּמפרׁש ּומסירּותֿנפׁש, ּבאמירת24רצֹוא הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
גֹו' יׂשראל זה,25ׁשמע ּבפסּוק הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּגם וזהּו , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
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i`qk minyd

הּתֹורה ּבׁשביל היתה צבאיהם וכל והארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשמים
ּדמּזה ראׁשית. ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ראׁשית ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָׁשּנקראת
והארץ. הּׁשמים ענין יׁשנֹו ּוביׂשראל ּבּתֹורה ׁשּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּובן,
ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל היא הּבריאה ׁשּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּדכיון
עלֿידי ּבהּבריאה יפעלּו ׁשּיׂשראל ּכדי היינּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל,

שֿדֿי ּבמלכּות עֹולם לתּקן ׁשּיהיה מּובן10הּתֹורה הרי , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
הענינים להיֹות צריכים ויׂשראל) (ּבּתֹורה ּבהם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגם
ּבּתֹורה ׁשּיׁשנֹו וארץ ּדׁשמים זה וחּלּוק וארץ. ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדׁשמים
אֹופּני רּבּוי ׁשּיׁש הגם ּכי ּכללי. חּלּוק הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּוביׂשראל
ּכמֹו חלקים, וכּמה ּכּמה יׁש ּבּתֹורה וכן ּביׂשראל, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָעבֹודה
ּובּתֹורה ׁשּבעלּֿפה, לתֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָההפרׁש

הּיׁשר ספר נקרא ּבראׁשית ּגּופא וכן11ׁשּבכתב כּו', ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זרעים ּבעניני עֹוסק זרעים סדר הּנה ׁשּבעלּֿפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּתֹורה
ּבענינֹו, עֹוסק מהם אחד ּכל הּנה הּסדרים ּוׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּומּסדר אחת ּדממּסכּתא אחדּות, ּביניהם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּכלֿמקֹום
והינּו, אחרים. סדר אֹו ּבמּסכּתא ענין לֹומדים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד
מהּֿׁשאיןּֿכן ּפרטי. חּלּוק רק הּוא ׁשּביניהם זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּדחּלּוק
ּכללי. חּלּוק הּוא וארץ, ּדׁשמים הּכללּיים הענינים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָב'

‰p‰Âהּוא ּבּתֹורה וארץ ּדׁשמים הענינים ב' ּכללּות ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָָָָָָ
ּדתֹורה הּמצֹות. לקּיּום הּתֹורה לּמּוד ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָההפרׁש
ּבארץ למּטה ׁשהיא ּכפי ׁשּגם היינּו ׁשמים, הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָענינּה

ועד ׁשמים, ּבבחינת טהֹורהיא ּבלּתי אדם ּכאׁשר ׁשּגם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
להּתֹורה, נֹוגע זה אין הּתֹורה את לֹומד ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ(חסֿוׁשלֹום)

כּו' טמאה מקּבלין ּתֹורה ּדברי הּמצוֹות12ואין וענין . ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ
מעׂשה לידי ׁשּמביא לּמּוד ּבארץ13(ּדגדֹול למּטה הּוא ( ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וארץ ּדׁשמים הענינים ּוב' ּגׁשמּיים. ּבדברים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָּדוקא,
ּדמארי הענינים ב' הם יׂשראל) ּבעבֹודת (היינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּביׂשראל

טבין עּובדין ּומארי יּׂששכר14ּתֹורה הּנגלה ּובלׁשֹון , ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ּוזבּולּון הּתֹורה, ּבעסק ענינֹו עּקר היה ּדיּׂששכר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּוזבּולּון,

הּמצוֹות ּבקּיּום ענינֹו יׁשנם15עּקר אּלּו ענינים ב' והּנה . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
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עלינו.)10 א.)11נוסח כה, ע"ז א.)12ראה כב, קדושין)13ברכות

ב. ביאוה"ז)14מ, א). (קט, ה סימן אגה"ק רע"א. קפב, זח"א ראה

קלד. ע' א' כרך להצ"צ ביאוה"ז אֿב. ט.)15כה, פצ"ט, ב"ר ראה

יח. לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י ב. פכ"ה, ויק"ר
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˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ÏÈ·La ‰˙È‰ Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â¿»»∆¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈≈ƒ
‰¯Bza ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓc .˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·eƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆»∆««»
‰‡È¯a‰ ÏkL ÔÂÈÎc .ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú B�LÈ Ï‡¯NÈ·e¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿««»«ƒ¿»»∆¿≈»∆»«¿ƒ»
Ï‡¯NiL È„k e�ÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿»≈«¿¿≈∆ƒ¿»≈

È„ÈŒÏÚ ‰‡È¯a‰a eÏÚÙÈƒ¿¬¿«¿ƒ»«¿≈
Ôw˙Ï ‰È‰iL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆¿«≈

ÈŒ„Œ˘ ˙eÎÏÓa ÌÏBÚ10- »¿«¿
עד בעולם יתברך מלכותו לגלות

יקראו בשר בני "כל אשר

ÌbLבשמך" Ô·eÓ È¯‰ ,¬≈»∆«
(Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bza) Ì‰a»∆«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ�È�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰Ê ˜elÁÂ .ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆¿ƒ∆
B�LiL ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆∆∆¿
‡e‰ Ï‡¯NÈ·e ‰¯Bza«»¿ƒ¿»≈
LiL Ì‚‰ Èk .ÈÏÏk ˜elÁƒ¿»ƒƒ¬«∆≈
‰„B·Ú ÈpÙB‡ Èeaƒ̄«≈¬»
LÈ ‰¯Bza ÔÎÂ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿≈«»≈
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»¬»ƒ¿
‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»
ŒÏÚaL ‰¯B˙Ï ·˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«
·˙ÎaL ‰¯Bz·e ,‰t∆«»∆ƒ¿»

‡Ùebבין חלוקה ישנה »
�˜¯‡שÈL‡¯a˙החומשים: ¿≈ƒƒ¿»

¯Li‰ ¯ÙÒ11'eÎספר"] ≈∆«»»
שנקראו ויעקב יצחק אברהם

(גמרא)] Bza¯‰ישרים" ÔÎÂ ,¿≈«»
¯„Ò ‰p‰ ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ≈≈∆
È�È�Úa ˜ÒBÚ ÌÈÚ¯Ê¿»ƒ≈¿ƒ¿¿≈
¯‡Le ‡˜Âc ÌÈÚ¯Ê¿»ƒ«¿»¿»
„Á‡ Ïk ‰p‰ ÌÈ¯„q‰«¿»ƒƒ≈»∆»
ŒÏkÓ ,B�È�Úa ˜ÒBÚ Ì‰Ó≈∆≈¿ƒ¿»ƒ»
Ì‰È�Èa LÈ ÌB˜Ó»≈≈≈∆
˙Á‡ ‡zÎqÓÓc ,˙e„Á‡«¿¿ƒ«∆¿»««
ÔÈ�Ú ÌÈ„ÓBÏ „Á‡ ¯„qÓeƒ≈∆∆»¿ƒƒ¿»
¯„Ò B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»≈∆
‰Ê ˜elÁc ,e�È‰Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿¿ƒ∆
˜elÁ ˜¯ ‡e‰ Ì‰È�ÈaL∆≈≈∆«ƒ
'· ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÈË¯t¿»ƒ«∆≈≈
ÌÈiÏÏk‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ
˜elÁ ‡e‰ ,ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆ƒ

ÈÏÏk,בהמשך שיתבאר וכמו ¿»ƒ
נקראת התורה כללי, באופן

שישנם.'שמים' כשם לסיכום,

ישנם כן גשמיים וארץ שמים

ששת בין החילוק ברוחניות,

ובישראל בתורה אלו חילוקים קיימים וכן ארץ, - ל'מלכות' שמים, - המידות

עניין לבאר מתחיל להלן ו'ארץ'. ל'שמים' המחולק העולם לתקן שעניינם

שבתורה. וארץ שמים

L¯Ù‰‰ ‡e‰ ‰¯Bza ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈ�È�Ú‰ '· ˙eÏÏk ‰p‰Â¿ƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ»»∆«»«∆¿≈
Ìei˜Ï ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈa≈ƒ«»¿ƒ
d�È�Ú ‰¯B˙c .˙Bˆn‰«ƒ¿¿»ƒ¿»»
ÌbL e�ÈÈ‰ ,ÌÈÓL ‡e‰»«ƒ«¿∆«
ı¯‡a ‰hÓÏ ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«»»»∆
ÌÈÓL ˙�ÈÁ·a ‡È‰- ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

לומד תורה, לומד אדם כאשר

Â�Âˆ¯Âהוא Â˙ÓÎÁֿהקדוש של

שהיא כפי (-שמים) ברוךֿהוא

בעניינים ו'מתלבשת' יורדת

חכמתו היא נשארת אך גשמיים,

L‡k¯יתברך ÌbL „ÚÂ ,¿«∆««¬∆
ŒÒÁ) ¯B‰Ë ÈzÏa Ì„‡»»ƒ¿ƒ»«
‰¯Bz‰ ˙‡ „ÓBÏ (ÌBÏLÂ¿»≈∆«»
,‰¯Bz‰Ï Ú‚B� ‰Ê ÔÈ‡≈∆≈«¿«»
ÔÈÏa˜Ó ‰¯Bz È¯·c ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ

'eÎ ‰‡ÓË12ÔÈ�ÚÂ . À¿»¿ƒ¿«
„enÏ ÏB„‚c) ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿»ƒ
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL13( ∆≈ƒƒ≈«¬∆

,‡˜Âc ı¯‡a ‰hÓÏ ‡e‰¿«»»»∆«¿»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aבקיום - ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

לקחת האדם צריך המצוות

נרגשת שאין גשמיים חפצים

(-ארץ) קדושה שום בהם

המצוות לקיום בהם .ולהשתמש
'שמים' עניין נתבאר כאן עד

התורה (לימוד שבתורה ו'ארץ'

המצוות). ‰ÌÈ�È�Úוקיום '·e»ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈa ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆¿ƒ¿»≈
(Ï‡¯NÈ ˙„B·Úa e�ÈÈ‰)«¿«¬«ƒ¿»≈
È¯‡Óc ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì‰≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Óe ‰¯Bz»»≈¿ƒ»ƒ
מעשים ובעלי תורה [=בעלי

‰14‰Ï‚pטובים] ÔBLÏ·e ,ƒ¿«ƒ¿∆
,ÔeÏe·Êe ¯Î˘OÈƒ»»¿
B�È�Ú ¯wÚ ‰È‰ ¯Î˘OÈc¿ƒ»»»»ƒ«ƒ¿»
ÔeÏe·Êe ,‰¯Bz‰ ˜ÒÚa¿≈∆«»¿
Ìei˜a B�È�Ú ¯wÚƒ«ƒ¿»¿ƒ

˙BÂˆn‰15זבולון ["שהיה «ƒ¿
[=מסחר] בפרקמטיא עוסק

והם יששכר לשבט מזון וממציא

שאמר הוא בתורה, עוסקים
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ּבלבד, הּיׁשנֹות חּדּוׁש נקרא זה חּדּוׁש אמנם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבראׁשית.
ּבראׁשית. מעׂשה חּדּוׁש נקרא ׁשהּוא ּבזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּכּמדּגׁש
החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ענין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
נעׂשים ּׁשּיׂשראל מה וזהּו ּגמּור. חּדּוׁש ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּוא
ּבמעׂשה להקּב"ה ׁשּתף ּבבחינת העבֹודה) ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ(עלֿידי

ׁשמים36ּבראׁשית מהּוים הם עבֹודתם ׁשעלֿידי מּׁשּום , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
מּמׁש. חדׁשים ֲִֶַָָָָוארץ

¯e‡·eהּוא ּב'עץ37הענין ׁשּכתּוב מה ידּוע ּדהּנה , ≈ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ממּלא38חּיים' אֹורֿאיןֿסֹוף היה הּכל ּדבתחּלת ְְְִִִֵֵַַַַָָֹ

נמׁש ואחרּֿכ הּצמצּום היה ואחרּֿכ החלל מקֹום ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
צרי היה לּמה להבין, צרי ולכאֹורה כּו'. וקצר ּדק ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָקו
הּוא הּצמצּום על ׁשהּטעם ּדאף הּצמצּום. ענין ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַלהיֹות
היה ולא החלל מקֹום ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹמּׁשּום
הּצמצּום היה ולכן כּו', העֹולמֹות לעמידת ְְֲִִֵַַַָָָָָָמקֹום
עדין מּכלֿמקֹום כּו', והּקצר הּדק הּקו נמׁש ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָָואחרּֿכ
איןֿסֹוף ּבבחינת הּגּלּוי ּבּתחּלה היה לּמה מּובן ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
הּקו, המׁשכת ואחרּֿכ הּצמצּום ׁשּיהיה החלל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמקֹום
המׁשכת לכּתחּלה להיֹות יכֹול היה האיןֿסֹוף ּבכח ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹוהרי
ּומבאר העצמּות. מן נמׁש הּקו והרי ּוגבּול, ּבמּדה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹהּקו
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבסֹוף ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבזה

החלל39תרע"ח מקֹום ממּלא האֹור ּבתחּלה ׁשהיה ׁשּזה ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּגם להמׁשי יּוכלּו עבֹודתם עלֿידי ׁשּיׂשראל ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
זה ׁשאֹור ּדמּכיון הּצמצּום, ׁשּלפני אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבחינת
מעין זה הרי הּצמצּום לפני החלל מקֹום ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהיה
לקּבל יכֹול החלל מקֹום ׁשּגם ּכביכֹול, ּורגילּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהכׁשרה

אמנם זה. אֹור המׁשכת40ּגּלּוי ּגם ּדיׂשראל, זֹו עבֹודה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מקֹום ממּלא ׁשהיה האֹור המׁשכת ואפּלּו הּקו, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּגּלּוי
ּכבר ׁשהרי ּבלבד, הּיׁשנֹות חּדּוׁש ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהחלל,
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,„·Ïa ˙B�Li‰ LecÁ ‡¯˜� ‰Ê LecÁ Ì�Ó‡ .˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ LecÁ ‡¯˜� ‡e‰L ‰Êa Lb„nk«À¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ«¬≈¿≈ƒ«∆≈
LecÁ ‰È‰iL ‡e‰ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú Ôk≈ƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»∆ƒ¿∆ƒ
˙�ÈÁ·a (‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ) ÌÈNÚ� Ï‡¯NiM ‰Ó e‰ÊÂ .¯eÓb»¿∆«∆ƒ¿»≈«¬ƒ«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«

‰NÚÓa ‰"a˜‰Ï ÛzLÀ»¿«»»¿«¬≈
˙ÈL‡¯a36דברי (לדוגמא, ¿≈ƒ

דיין "כל :(36 (שבהערה הגמרא

כאילו לאמיתו.. אמת דין שדן

להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה

בראשית" ÌeMÓבמעשה ,ƒ
Ì‰ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ÌÈe‰Ó¿«ƒ»«ƒ»»∆

.LnÓ ÌÈL„Áעניין להבנת ¬»ƒ«»
והארץ החדשים "השמים

עניין לבאר יקדים החדשה",

האור שבגילוי ה'התחדשות'

הצמצום. שלפני

ÌÂˆÓˆשל שאורו מאחר -

בלתי הוא הקדושֿברוךֿהוא

איֿ סוף") אין ("אור מוגבל

להתלבש זה לאור אפשר

להחיותם הנבראים בתוך

הקדושֿ 'צמצם' לזאת לקיימם,

ועלֿידי הגדול אורו ברוךֿהוא

בא ועצומים רבים צמצומים

להחיות וגבול במדה האור

עבודת עלֿידי אמנם הנבראים.

המצוות, בקיום ישראל בני

את ומרוממים מזככים שבזה

שיהי' בעולם פועלים העולם,

זה אור בו להתגלות ראוי כלי

הצמצום. שלפני הגדול

¯e‡·e‡e‰ ÔÈ�Ú‰37, ≈»ƒ¿»
·e˙kL ‰Ó Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆»

'ÌÈiÁ ıÚ'a38˙lÁ˙·c ¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰ Ïk‰«…»»≈
,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ‡lÓÓ¿«≈»¿∆»»

CkŒ¯Á‡Âברצונו עלה כאשר ¿««»
אור שמאיר בשעה כ'מציאות' להתקיים מסוגלים (שאינם העולמות לברוא

לכן ‰ÌeˆÓvזה), ‰È‰,יאיר לבל הגדול אורו וסילק עצמו, את צמצם - »»«ƒ¿
CLÓ� CkŒ¯Á‡Âהגדול האור Â˜ˆ¯מן ˜c Â˜נתהוו זה (ומ'קו' ¿««»ƒ¿«««¿»»

BÈ‰Ï˙העולמות) CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»»»»»ƒƒ¿
ÌeMÓ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÏÚ ÌÚh‰L Û‡c .ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿¿«∆«««««ƒ¿ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰L∆»»≈¿«≈¿∆»»¿…»»»
CLÓ� CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰ ‰È‰ ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ«¬ƒ«»»¿»≈»»«ƒ¿¿««»ƒ¿«
‰nÏ Ô·eÓ B�È‡ ÔÈ„Ú ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ¯ˆw‰Â ˜c‰ Âw‰««««¿«»»ƒ»»¬«ƒ≈»»»
‰È‰iL ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒŒÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a Èelb‰ ‰lÁza ‰È‰»»«¿ƒ»«ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆
CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««»
ÁÎa È¯‰Â ,Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¬≈¿…«
ÏBÎÈ ‰È‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈»»»
˙ÎLÓ‰ ‰lÁzÎÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒ»«¿»«
È¯‰Â ,Ïe·‚e ‰cÓa Âw‰««¿ƒ»¿«¬≈
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ CLÓ� Âw‰««ƒ¿«ƒ»«¿
לאחר הנמשך הדק ה'קו' -

אור גילוי - עניינו הצמצום

זה ואור ומוגבל. מדוד באופן

קודם שהיה האור מן נמשך הוא

מדוע השאלה, נשאלת הצמצום.

קודם זה, סדר להיות צריך היה

ורק צמצום, ואחרֿכך גילוי

מדוע הקו, אור גילוי לאחרֿמכן

אור גילוי מלכתחילה היה לא

לכוח בהתאם ומוגבל מדוד

Êa‰הנבראים ¯‡·Óe ?¿…»»∆
Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ÛBÒa¿ƒ««¿ƒƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

Á"Ú¯˙39‰È‰L ‰fL ,∆∆∆»»
‡lÓÓ ¯B‡‰ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿«≈
È„k ‡e‰ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó¿∆»»¿≈
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
CÈLÓ‰Ï eÏÎeÈ Ì˙„B·Ú¬»»¿¿«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«≈
ÔÂÈkÓc ,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ≈»
‡lÓÓ ‰È‰ ‰Ê ¯B‡L∆∆»»¿«≈
È�ÙÏ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó¿∆»»ƒ¿≈
ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¬≈∆≈≈
,ÏBÎÈ·k ˙eÏÈ‚¯e ‰¯LÎ‰«¿»»¿ƒƒ¿»
ÏBÎÈ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ÌbL∆«¿∆»»»
.‰Ê ¯B‡ Èelb Ïa˜Ï¿«≈ƒ∆

Ì�Ó‡40המובא זה ביאור »¿»
רק מבאר הקו אור לגילוי בנוגע

שאור ומצוות, תורה קיום עלֿידי הנעשה עכשיו האור והמשכת גילוי אופן

הגילוי: 'מחדשים' אנו ובעבודתנו הצמצום קודם האיר כבר BÊזה ‰„B·Ú¬»
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ elÙ‡Â ,Âw‰ Èelb ˙ÎLÓ‰ Ìb ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈««¿»«ƒ«««¬ƒ«¿»«»
˙B�Li‰ LecÁ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈¿∆»»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¿»

È�ÙÏ ‰Ê ÔÈ�Ú ‰È‰ ¯·k È¯‰L ,„·ÏaÌÈÓLc LecÁ‰Â .ÔÎ ƒ¿«∆¬≈¿»»»ƒ¿»∆ƒ¿≈≈¿«ƒ¿»«ƒ
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הּבּטּול ּתכלית ׁשל ּבאפן יתּבר מלכּותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ּכתיב ּבהמׁש וכן הוי'26ּומסירּותֿנפׁש, את ואהבּת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא זה ּדכל ,מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְְֱֶֶֶַָָָָָֹֹאלקי
ּבּה נאמר ולכן ׁשמים, ּבחינת והעלאה, רצֹוא ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָענין

ּבם מדּבר27ודּברּת הּכתּוב ּתֹורה ּבדברי ּבחינת28, , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
הרמה קאי29ׁשמים, ׁשנּיה ּבפרׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ואספּת ּבּה נאמר ולכן ארץ, ּבחינת מצוֹות, על ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבקּבלת
וׂשבעּת ואכלּת ׁשל לאפן עד גֹו' ארץ,30דגנ ּבחינת , ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּוב עם31ּבחינת קׁשּור זה ׁשענין לֹומר ויׁש אפרׁשּותא. , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּדגם הּמׁשּכן, נבנה ׁשמהּתרּומֹות ב'מה היּו ּבּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבחינת מּקיף, ּבחינת הם יריעֹות וארץ, ּדׁשמים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים
וכּו', והּכלים הּקרׁשים ּבֹו היּו לזה ונֹוסף ּתֹורה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשמים,

מצוֹות ארץ, על32ּבחינת ּדנֹוסף ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הם ּומצוֹות הרמה ּבחינת היא ׁשּתֹורה ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּמבאר
ּבחינת ּגם ּבמצוֹות יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָאפרׁשּותא,

ׁשם אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר הדם33הרמה. והארץ ּדענין ְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹֹ
הרגל את להגּביּה הּוא ׁשענינֹו ׁשרפרף ּכמֹו הּוא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי

ענינן הּמצֹות וכן הארץ. אתmBמעל להעלֹות ההרמה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָ©ְֲֲֶַַָָ
למעלה. הּגׁשמּיים ְְְְִִִַַַַָָהּדברים

Ì�Ó‡החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּׁשּנאמר מה »¿»ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
זרעכם יעמד ּכן לפני עֹומדים עֹוׂשה אני ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹאׁשר
ּדנֹוסף ּובארץ. ּבּׁשמים לגמרי חדׁש ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמכם
יהיה עּתה, ׁשהם ּכפי וׁשֹוב) (רצֹוא וארץ ׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלענין
חדׁשים, ּבבחינת ויהיּו לעתידֿלבא, וׁשֹוב רצֹוא ענין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּגם

הּוא והענין לגמרי. התחּדׁשּות ׁשל ידּוע34ּבאפן ּדהּנה , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדחּדּוׁש מּמׁש. לחדׁשים הּיׁשנֹות חּדּוׁש ּבין הפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁש
ּכמֹו ויֹום, יֹום ּבכל ּתמיד הּוא ּובארץ ּבּׁשמים ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּיׁשנֹות

מעׂשה35ׁשאֹומרים ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
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ה.)26 ד, ז.)27שם ד, ב.)28שם יג, ברכות רפב.)29ראה ע' שם תרע"ח סה"מ וראה ועוד. א. נ, ג. מט, שם שה"ש לקו"ת ראה

ידֿטו.)30 יא, שם.)31עקב תרע"ח סה"מ וראה א. נ, שם לקו"ת שלט)32ראה ע' ח"א תקס"ה סה"מ ויקהל. ר"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. א'תלב ע' תרומה אוה"ת ואילך. ב'תשצא ע' ז' כרך ויקהל אוה"ת ואילך. ב תקעג, ויקהל תו"ח ב.)33ואילך. א,

ואילך.)34 שם תרע"ח סה"מ לארץ.)35ראה המאיר נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שיצאה עד קריאתֿשמע של ראשון פסוק באמירת שהאריך עקיבא רבי כמו -

אצל ה'מסירותֿנפש' שענין מוהרש"ב אדמו"ר ומבאר 'אחד'. באמירת נשמתו

(כלשון 'רצון' פירוש 'נפש' אלא קידושֿהשם, על למות רק אינו יהודי כל

עניינה ו'מסירותֿנפש' רצוני") "אין שפירושו הזה" העם אל נפשי "אין הפסוק

השקוע רצונו כל ולבטל למסור

רק לו שישאר עד העולם, בענייני

כדברי לאלקות להתקרב רצון

לאלוקים נפשי "צמאה הפסוק

פני ואראה אבוא מתי חי לאֿל

‰Le¯tאלוקים" Ìb e‰ÊÂ ,¿∆««≈
‰Ê ˜eÒÙa ËeLt‰'ה" - «»¿»∆

אחד" ה' ˜Ïa˙אלוקינו ,«»«
ÏL ÔÙ‡a C¯a˙È B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈¿…∆∆
Œ˙e¯ÈÒÓe Ïeha‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿ƒ
CLÓ‰a ÔÎÂ ,LÙ�∆∆¿≈«∆¿≈

·È˙k26'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ¿ƒ¿»«¿»≈¬»»
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡¡…∆¿»¿»¿¿»
ÏÎc ,E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ�«¿¿¿»¿…∆¿»
‡Bˆ¯ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿»∆»
,ÌÈÓL ˙�ÈÁa ,‰‡ÏÚ‰Â¿«¬»»¿ƒ«»«ƒ

da ¯Ó‡� ÔÎÏÂבפרשה ¿»≈∆¡«»
Ìaראשונה z¯a„Â27,ואמרו ¿ƒ«¿»»
‰e˙k·חז"ל: ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»«»
¯a„Ó28ÌÈÓL ˙�ÈÁa , ¿«≈¿ƒ«»«ƒ

תורה( לימוד לעיל, כמבואר

'שמים') ‰¯Ó‰נקרא ,29. ¬»»
‰L¯Ùa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»»»

‰i�Lשמוע אם "והיה - ¿ƒ»
מצוותי" אל ≈̃«‡Èתשמעו
˙BÂˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜aאחר - ¿«»«…ƒ¿

העלאה שעניינה ראשונה פרשה

ממציאותו לצאת ו'רצוא'

מקבל שניה בפרשה האנוכית,

בגופו מצוות לקיים עלֿעצמו

הגשמי בעולם נמצא שהוא ,כמו
¯Ó‡� ÔÎÏÂ ,ı¯‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»≈∆¡«
„Ú 'B‚ E�‚„ zÙÒ‡Â da»¿»«¿»¿»∆«
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ÏL ÔÙ‡Ï30·eL ˙�ÈÁa ,ı¯‡ ˙�ÈÁa ,31, »…∆∆¿»«¿»¿»»¿»¿ƒ«∆∆¿ƒ«

˙BÓe¯z‰ÓL ‰Ó ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ LÈÂ .‡˙eL¯Ù‡«¿»»¿≈«∆ƒ¿»∆»ƒ«∆≈«¿
,ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈ�È�Ú‰ '· eÈ‰ ÔkLna Ì‚c ,ÔkLn‰ ‰�·�ƒ¿»«ƒ¿»¿««ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ»»∆

˙BÚÈ¯Èהמשכן Bz¯‰,כיסויי ,ÌÈÓL ˙�ÈÁa ,ÛÈwÓ ˙�ÈÁa Ì‰ ¿ƒ≈¿ƒ««ƒ¿ƒ«»«ƒ»
,ı¯‡ ˙�ÈÁa ,'eÎÂ ÌÈÏk‰Â ÌÈL¯w‰ Ba eÈ‰ ‰ÊÏ ÛÒB�Â¿»¿∆»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ«∆∆

˙BÂˆÓ32‰¯BzL ÌL ¯‡·n‰ ÏÚ ÛÒB�c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ . ƒ¿¿≈¿ƒ»∆¿»««¿…»»∆»
˙eiË¯Ùa ‰p‰ ,‡˙eL¯Ù‡ Ì‰ ˙BÂˆÓe ‰Ó¯‰ ˙�ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈«¿»»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ìb ˙BÂˆÓa LÈ ¯˙BÈ≈≈¿ƒ¿«
¯‡·nÎÂ .‰Ó¯‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬»»¿«¿…»
ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a33 ¿»»

ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â ÔÈ�Úc¿ƒ¿«¿»»∆¬…«¿»
B�È�ÚL Û¯Ù¯L BÓk ‡e‰¿¿«¿«∆ƒ¿»
Ï‚¯‰ ˙‡ dÈa‚‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ«∆»∆∆
˙Bˆn‰ ÔÎÂ .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈«ƒ¿
,‰Ó¯‰‰ Ìb Ô�È�Úƒ¿»»««¬»»
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬∆«¿»ƒ

.‰ÏÚÓÏ ÌÈiÓLb‰,לסיכום ««¿ƒƒ¿«¿»
התפילה: בעבודת וארץ שמים

מסירותֿנפש, - ראשונה פרשה

'שמים'. תורה, לימוד העלאה,

המשכה תנועה - שניה פרשה

'ארץ'. - המצוות קיום למטה,

- הגג יריעות במשכן גם וכן

'ארץ'. - וכלים קרשים 'שמים'.

¯Ó‡pM ‰Ó Ì�Ó‡ֿלעתיד »¿»«∆∆¡«
‰ÌÈL„Áלבוא: ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ

È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»¬∆¬ƒ
Ôk È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ‰NBÚ∆¿ƒ¿»«≈
ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
È¯Ó‚Ï L„Á ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»»»¿«¿≈
ÛÒB�c .ı¯‡·e ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿»
‡Bˆ¯) ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«»«ƒ»»∆»
zÚ Ì‰L ÈÙk (·BLÂ,‰ »¿ƒ∆≈«»

·BLÂ ‡Bˆ¯ ÔÈ�Ú Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿«»»
eÈ‰ÈÂ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿ƒ¿
ÔÙ‡a ,ÌÈL„Á ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬»ƒ¿…∆
.È¯Ó‚Ï ˙eLcÁ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿¿«¿≈

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â34‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈa L¯Ù‰ LiL Úe„È»«∆≈∆¿≈≈

˙B�Li‰ LecÁישן [-דבר ƒ«¿»
ומתחדש] LnÓשחוזר ÌÈL„ÁÏ[מעולם היה שלא חדש .[-דבר «¬»ƒ«»

,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz ‡e‰ ı¯‡·e ÌÈÓMa ˙B�Li‰ LecÁc¿ƒ«¿»«»«ƒ»»∆»ƒ¿»»
ÌÈ¯ÓB‡L BÓk35‰NÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰ ¿∆¿ƒ«¿«≈¿¿»»ƒ«¬≈
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ּבלבד, הּיׁשנֹות חּדּוׁש נקרא זה חּדּוׁש אמנם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבראׁשית.
ּבראׁשית. מעׂשה חּדּוׁש נקרא ׁשהּוא ּבזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻּכּמדּגׁש
החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ענין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
נעׂשים ּׁשּיׂשראל מה וזהּו ּגמּור. חּדּוׁש ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּוא
ּבמעׂשה להקּב"ה ׁשּתף ּבבחינת העבֹודה) ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ(עלֿידי

ׁשמים36ּבראׁשית מהּוים הם עבֹודתם ׁשעלֿידי מּׁשּום , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
מּמׁש. חדׁשים ֲִֶַָָָָוארץ

¯e‡·eהּוא ּב'עץ37הענין ׁשּכתּוב מה ידּוע ּדהּנה , ≈ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ממּלא38חּיים' אֹורֿאיןֿסֹוף היה הּכל ּדבתחּלת ְְְִִִֵֵַַַַָָֹ

נמׁש ואחרּֿכ הּצמצּום היה ואחרּֿכ החלל מקֹום ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
צרי היה לּמה להבין, צרי ולכאֹורה כּו'. וקצר ּדק ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָקו
הּוא הּצמצּום על ׁשהּטעם ּדאף הּצמצּום. ענין ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַלהיֹות
היה ולא החלל מקֹום ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹמּׁשּום
הּצמצּום היה ולכן כּו', העֹולמֹות לעמידת ְְֲִִֵַַַָָָָָָמקֹום
עדין מּכלֿמקֹום כּו', והּקצר הּדק הּקו נמׁש ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָָואחרּֿכ
איןֿסֹוף ּבבחינת הּגּלּוי ּבּתחּלה היה לּמה מּובן ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
הּקו, המׁשכת ואחרּֿכ הּצמצּום ׁשּיהיה החלל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמקֹום
המׁשכת לכּתחּלה להיֹות יכֹול היה האיןֿסֹוף ּבכח ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹוהרי
ּומבאר העצמּות. מן נמׁש הּקו והרי ּוגבּול, ּבמּדה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹהּקו
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבסֹוף ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבזה

החלל39תרע"ח מקֹום ממּלא האֹור ּבתחּלה ׁשהיה ׁשּזה ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּגם להמׁשי יּוכלּו עבֹודתם עלֿידי ׁשּיׂשראל ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
זה ׁשאֹור ּדמּכיון הּצמצּום, ׁשּלפני אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבחינת
מעין זה הרי הּצמצּום לפני החלל מקֹום ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהיה
לקּבל יכֹול החלל מקֹום ׁשּגם ּכביכֹול, ּורגילּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהכׁשרה

אמנם זה. אֹור המׁשכת40ּגּלּוי ּגם ּדיׂשראל, זֹו עבֹודה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מקֹום ממּלא ׁשהיה האֹור המׁשכת ואפּלּו הּקו, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּגּלּוי
ּכבר ׁשהרי ּבלבד, הּיׁשנֹות חּדּוׁש ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהחלל,
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,„·Ïa ˙B�Li‰ LecÁ ‡¯˜� ‰Ê LecÁ Ì�Ó‡ .˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ LecÁ ‡¯˜� ‡e‰L ‰Êa Lb„nk«À¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ«¬≈¿≈ƒ«∆≈
LecÁ ‰È‰iL ‡e‰ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú Ôk≈ƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»∆ƒ¿∆ƒ
˙�ÈÁ·a (‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ) ÌÈNÚ� Ï‡¯NiM ‰Ó e‰ÊÂ .¯eÓb»¿∆«∆ƒ¿»≈«¬ƒ«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«

‰NÚÓa ‰"a˜‰Ï ÛzLÀ»¿«»»¿«¬≈
˙ÈL‡¯a36דברי (לדוגמא, ¿≈ƒ

דיין "כל :(36 (שבהערה הגמרא

כאילו לאמיתו.. אמת דין שדן

להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה

בראשית" ÌeMÓבמעשה ,ƒ
Ì‰ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ÌÈe‰Ó¿«ƒ»«ƒ»»∆

.LnÓ ÌÈL„Áעניין להבנת ¬»ƒ«»
והארץ החדשים "השמים

עניין לבאר יקדים החדשה",

האור שבגילוי ה'התחדשות'

הצמצום. שלפני

ÌÂˆÓˆשל שאורו מאחר -

בלתי הוא הקדושֿברוךֿהוא

איֿ סוף") אין ("אור מוגבל

להתלבש זה לאור אפשר

להחיותם הנבראים בתוך

הקדושֿ 'צמצם' לזאת לקיימם,

ועלֿידי הגדול אורו ברוךֿהוא

בא ועצומים רבים צמצומים

להחיות וגבול במדה האור

עבודת עלֿידי אמנם הנבראים.

המצוות, בקיום ישראל בני

את ומרוממים מזככים שבזה

שיהי' בעולם פועלים העולם,

זה אור בו להתגלות ראוי כלי

הצמצום. שלפני הגדול

¯e‡·e‡e‰ ÔÈ�Ú‰37, ≈»ƒ¿»
·e˙kL ‰Ó Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆»

'ÌÈiÁ ıÚ'a38˙lÁ˙·c ¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰ Ïk‰«…»»≈
,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ‡lÓÓ¿«≈»¿∆»»

CkŒ¯Á‡Âברצונו עלה כאשר ¿««»
אור שמאיר בשעה כ'מציאות' להתקיים מסוגלים (שאינם העולמות לברוא

לכן ‰ÌeˆÓvזה), ‰È‰,יאיר לבל הגדול אורו וסילק עצמו, את צמצם - »»«ƒ¿
CLÓ� CkŒ¯Á‡Âהגדול האור Â˜ˆ¯מן ˜c Â˜נתהוו זה (ומ'קו' ¿««»ƒ¿«««¿»»

BÈ‰Ï˙העולמות) CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ»»»»»ƒƒ¿
ÌeMÓ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÏÚ ÌÚh‰L Û‡c .ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿¿«∆«««««ƒ¿ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰L∆»»≈¿«≈¿∆»»¿…»»»
CLÓ� CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰ ‰È‰ ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ«¬ƒ«»»¿»≈»»«ƒ¿¿««»ƒ¿«
‰nÏ Ô·eÓ B�È‡ ÔÈ„Ú ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ¯ˆw‰Â ˜c‰ Âw‰««««¿«»»ƒ»»¬«ƒ≈»»»
‰È‰iL ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒŒÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a Èelb‰ ‰lÁza ‰È‰»»«¿ƒ»«ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆
CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««»
ÁÎa È¯‰Â ,Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¬≈¿…«
ÏBÎÈ ‰È‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈»»»
˙ÎLÓ‰ ‰lÁzÎÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒ»«¿»«
È¯‰Â ,Ïe·‚e ‰cÓa Âw‰««¿ƒ»¿«¬≈
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ CLÓ� Âw‰««ƒ¿«ƒ»«¿
לאחר הנמשך הדק ה'קו' -

אור גילוי - עניינו הצמצום

זה ואור ומוגבל. מדוד באופן

קודם שהיה האור מן נמשך הוא

מדוע השאלה, נשאלת הצמצום.

קודם זה, סדר להיות צריך היה

ורק צמצום, ואחרֿכך גילוי

מדוע הקו, אור גילוי לאחרֿמכן

אור גילוי מלכתחילה היה לא

לכוח בהתאם ומוגבל מדוד

Êa‰הנבראים ¯‡·Óe ?¿…»»∆
Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ÛBÒa¿ƒ««¿ƒƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

Á"Ú¯˙39‰È‰L ‰fL ,∆∆∆»»
‡lÓÓ ¯B‡‰ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿«≈
È„k ‡e‰ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó¿∆»»¿≈
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
CÈLÓ‰Ï eÏÎeÈ Ì˙„B·Ú¬»»¿¿«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«≈
ÔÂÈkÓc ,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ≈»
‡lÓÓ ‰È‰ ‰Ê ¯B‡L∆∆»»¿«≈
È�ÙÏ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó¿∆»»ƒ¿≈
ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¬≈∆≈≈
,ÏBÎÈ·k ˙eÏÈ‚¯e ‰¯LÎ‰«¿»»¿ƒƒ¿»
ÏBÎÈ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ÌbL∆«¿∆»»»
.‰Ê ¯B‡ Èelb Ïa˜Ï¿«≈ƒ∆

Ì�Ó‡40המובא זה ביאור »¿»
רק מבאר הקו אור לגילוי בנוגע

שאור ומצוות, תורה קיום עלֿידי הנעשה עכשיו האור והמשכת גילוי אופן

הגילוי: 'מחדשים' אנו ובעבודתנו הצמצום קודם האיר כבר BÊזה ‰„B·Ú¬»
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ elÙ‡Â ,Âw‰ Èelb ˙ÎLÓ‰ Ìb ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈««¿»«ƒ«««¬ƒ«¿»«»
˙B�Li‰ LecÁ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈¿∆»»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¿»

È�ÙÏ ‰Ê ÔÈ�Ú ‰È‰ ¯·k È¯‰L ,„·ÏaÌÈÓLc LecÁ‰Â .ÔÎ ƒ¿«∆¬≈¿»»»ƒ¿»∆ƒ¿≈≈¿«ƒ¿»«ƒ
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הּבּטּול ּתכלית ׁשל ּבאפן יתּבר מלכּותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ּכתיב ּבהמׁש וכן הוי'26ּומסירּותֿנפׁש, את ואהבּת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא זה ּדכל ,מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְְֱֶֶֶַָָָָָֹֹאלקי
ּבּה נאמר ולכן ׁשמים, ּבחינת והעלאה, רצֹוא ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָענין

ּבם מדּבר27ודּברּת הּכתּוב ּתֹורה ּבדברי ּבחינת28, , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
הרמה קאי29ׁשמים, ׁשנּיה ּבפרׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ואספּת ּבּה נאמר ולכן ארץ, ּבחינת מצוֹות, על ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבקּבלת
וׂשבעּת ואכלּת ׁשל לאפן עד גֹו' ארץ,30דגנ ּבחינת , ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּוב עם31ּבחינת קׁשּור זה ׁשענין לֹומר ויׁש אפרׁשּותא. , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּדגם הּמׁשּכן, נבנה ׁשמהּתרּומֹות ב'מה היּו ּבּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבחינת מּקיף, ּבחינת הם יריעֹות וארץ, ּדׁשמים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים
וכּו', והּכלים הּקרׁשים ּבֹו היּו לזה ונֹוסף ּתֹורה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשמים,

מצוֹות ארץ, על32ּבחינת ּדנֹוסף ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הם ּומצוֹות הרמה ּבחינת היא ׁשּתֹורה ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהּמבאר
ּבחינת ּגם ּבמצוֹות יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָאפרׁשּותא,

ׁשם אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר הדם33הרמה. והארץ ּדענין ְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹֹ
הרגל את להגּביּה הּוא ׁשענינֹו ׁשרפרף ּכמֹו הּוא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי

ענינן הּמצֹות וכן הארץ. אתmBמעל להעלֹות ההרמה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָ©ְֲֲֶַַָָ
למעלה. הּגׁשמּיים ְְְְִִִַַַַָָהּדברים

Ì�Ó‡החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּׁשּנאמר מה »¿»ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
זרעכם יעמד ּכן לפני עֹומדים עֹוׂשה אני ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹאׁשר
ּדנֹוסף ּובארץ. ּבּׁשמים לגמרי חדׁש ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמכם
יהיה עּתה, ׁשהם ּכפי וׁשֹוב) (רצֹוא וארץ ׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלענין
חדׁשים, ּבבחינת ויהיּו לעתידֿלבא, וׁשֹוב רצֹוא ענין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּגם

הּוא והענין לגמרי. התחּדׁשּות ׁשל ידּוע34ּבאפן ּדהּנה , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדחּדּוׁש מּמׁש. לחדׁשים הּיׁשנֹות חּדּוׁש ּבין הפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁש
ּכמֹו ויֹום, יֹום ּבכל ּתמיד הּוא ּובארץ ּבּׁשמים ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּיׁשנֹות

מעׂשה35ׁשאֹומרים ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
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n"cyz'dי ,oey`xÎxc` yceg y`xc 'a ,dnexz zyxt zay

ואּלּו החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
הּזה, ּבּזמן נעׂשית וׁשמכם, זרעכם ּדיׂשראל, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעבֹודה
ממּלא ׁשהיה האֹור וגּלּוי הּקו עלֿידי הּצמצּום, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחרי
ּבטיהרא ּדׁשרגא לֹומר אפׁשר ּדלכאֹורה החלל, ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָמקֹום

אהני ּדגם53מאי וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן ּבכלֿזאת , ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא, הּדבר וטעם יׂשראל. לעבֹודת מקֹום יהיה זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבגּלּוי
זה, לגּלּוי והמביאה הּגֹורמת היא ׁשעבֹודתם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום
ּגם נמצא ׁשהּדבר ּבהכרח והּגֹורם, הּסּבה ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכיון

העצמּות. המׁשכת יׁש ּביׂשראל ּגם ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהם,

e‰ÊÂ,'גֹו החדׁשים הּׁשמים ואחרּֿכ גֹו' ּכסאי הּׁשמים ¿∆ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
כּו' ּכסאי הּׁשמים ענין ׁשּיׁשנֹו זה ׁשּלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדמּכיון
ּכסאי הּׁשמים ענין ּגם יׁשנֹו הּבריאה, מּצד ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָּכמֹו
הּׁשמים ּגם ולכן יׂשראל, עבֹודת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָכּו'
עלֿידי נעׂשים ּדלעתידֿלבא חדׁשה וארץ ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁשים

יׂשראל. ְֲִֵַָעבֹודת

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּכּמפרׁש מּמׁש, ּבקרֹוב זה יעּוד ׁשּיקּים ƒƒ»ְְְִֶֶַַַָָָֹֻ
הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּפרׁשה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּבהפטרת
הענין ויהיה וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן גֹו' ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהחדׁשים

נקרא אני נכּתב העצמּות54ּדכׁשאני ּגּלּוי ׁשּיהיה מּׁשּום , ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָָ
מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ונקרא, מּנכּתב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּלמעלה
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el‡Â ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»∆»»¿«≈¿∆»»¿ƒ
È¯Á‡ ,‰f‰ ÔÓfa ˙ÈNÚ� ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ,Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈«¿¬∆¿ƒ¿∆«¬≈«¿««∆«¬≈
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰ Èel‚Â Âw‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈««¿ƒ»∆»»¿«≈¿
È�‰‡ È‡Ó ‡¯‰ÈËa ‡‚¯Lc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÏÏÁ‰53 ∆»»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿»»¿ƒ¬»««¬≈

כיון מועיל?], מה בצהרים [=נר

שלמעלה ה'עצמות' גילוי שיהיה

הצמצום, שלפני האור מגילוי

המצוות לקיום יהיה ערך איזה

הזה? בזמן …«¿ÊŒÏÎa‡˙שלנו
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk≈«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
‰È‰È ‰Ê Èel‚a Ì‚c¿«¿ƒ∆ƒ¿∆
.Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚÏ ÌB˜Ó»«¬«ƒ¿»≈
ÌeMÓ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ
˙Ó¯Bb‰ ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ«∆∆
,‰Ê Èel‚Ï ‰‡È·Ó‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆
‰aq‰ Ì‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈«ƒ»
¯·c‰L Á¯Î‰a ,Ì¯Bb‰Â¿«≈¿∆¿≈«∆«»»
Ìb Èk ,Ì‰a Ìb ‡ˆÓ�ƒ¿»«»∆ƒ«
˙ÎLÓ‰ LÈ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈«¿»«

.˙eÓˆÚ‰»«¿
'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰ e‰ÊÂ¿∆«»«ƒƒ¿ƒ
ÌÈÓM‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»«»«ƒ
ÔÂÈkÓc ,'B‚ ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿ƒ≈»
ÔÈ�Ú B�LiL ‰Ê „·lL∆¿«∆∆∆¿ƒ¿«
BÓk 'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿

‰‡È¯a‰ „vÓ ‡e‰Lמצד ∆ƒ««¿ƒ»
[וסדר הבריאה עצם

לפני עוד ההשתלשלות],

כללות הם וארץ שמים – המאמר בתחילת שנתבאר וכפי ישראל. של עבודתם

ספירות עשר דאצילות, ספירות עשר וכן הארץ), וצבא השמים (צבא הבריאה

'כסאי' הם וה'שמים' וכו', eÎ'הגנוזות È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú Ìb B�LÈ ,∆¿«ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „vÓ ‡e‰L BÓkהעבודה זו 'שמים' – לעיל כמבואר ¿∆ƒ«¬«ƒ¿»≈

לימוד וכן רבה, באהבה ב'רצוא'

'כסאי', היא (והתורה התורה

כשם אור': ב'תורה כמבואר

כן קומתו, מנמיך כסא על היושב

למטה) ונמשכה ירדה ,התורה
ÌÈL„Á ÌÈÓM‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««»«ƒ¬»ƒ
Œ„È˙ÚÏc ‰L„Á ı¯‡Â¿∆∆¬»»ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚ� ‡·Ï»…«¬ƒ«¿≈

.Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈
„eÚÈ Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«ƒ
,LnÓ ·B¯˜a ‰Ê∆¿»«»
˙¯ËÙ‰a L¯Ùnk«¿…»¿«¿»«
¯L‡k Èk ,‰L¯t‰«»»»ƒ«¬∆
Ôk 'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ≈
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
È�‡LÎc ÔÈ�Ú‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ

‡¯˜� È�‡ ·zÎ�54לעתיד - ƒ¿»¬ƒƒ¿»
של שמו נקרא יהיה לבוא

לא במפורש הקדושֿברוךֿהוא

הזה כבזמן 'אדני') (שם ,בכינוי
Èelb ‰È‰iL ÌeMÓƒ∆ƒ¿∆ƒ
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»
‰¯‰Óa ,‡¯˜�Â ·zÎpÓƒƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»

.LnÓ e�ÈÓÈ·¿»≈«»
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וארץ חדׁשים ּדׁשמים והחּדּוׁש כן. לפני זה ענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה
יהיה ׁשּלעתיד מה והּוא ּגמּור. חּדּוׁש ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָחדׁשה
למע וגם הּקו מאֹור ׁשּלמעלה איןֿסֹוף עצמּות להּגּלּוי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

ׁשל ענין ׁשּזהּו החלל, מקֹום את ממּלא ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמהאֹור
מאּתי חדׁשה ּדתֹורה ּבּתֹורה ועלּֿדרֿזה ּגמּור, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָחּדּוׁש

כּו' ּבתניא41ּתצא הּמבאר ועלּֿפי הּגּלּויים42. ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּדכׁשם להֹוסיף, יׁש ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָּדלעתיד
הּפתיחה את ּפעל החלל ּבמקֹום אֹורֿאיןֿסֹוף ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּגּלּוי
יׁש עלּֿדרֿזה להמׁשיכֹו, ׁשּיּוכלּו והרגילּות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוההכׁשרה
ּורגילּות, ּפתיחה ּפֹועלת עּתה יׂשראל ׁשעבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר
ׁשּזה ועד לאט] [=לאט ּביסלעכווייז העֹולם את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָלהרּגיל

לבא. ּדלעתיד העצמּות להמׁשכת ְְְְִִֵַַַָָָָֹּגֹורם

CÈLÓÓeּדזרעכם וׁשמכם. זרעכם יעמד ּכן אחרּֿכ «¿ƒְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ
אֹופּנים ּבב' יׂשראל ׁשל עבֹודתם היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָוׁשמכם

וׁשֹוב ּדרצֹוא העבֹודה43אּלה ענין על קאי זרעכם . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּוכמאמר ּבמצוֹות, הּוא הּזריעה ענין ּכי ארץ, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָּבבחינת

ז"ל ׁשל44רּבֹותינּו ּפרֹותיהם ּכמאמר מצוֹות, ּפירי מאי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
צּדיקים ּכּלם ועּמ) טֹובים45צּדיקים מעׂשים ּדעל46ֿ) , ְְֲִִִִִִֵַַַַַָֻ

יׂשראל ׁשהם חפץ ּבארץ הּמצוֹות זריעת עלֿידי47ֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
גֹו' ּופרח יציץ אחר48זה ּבמקֹום וענין49(ּכּמבאר .( ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לזה נֹוסף ּכי ׁשמים, ּבחינת הּתֹורה, על קאי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָוׁשמכם
(ּכדאיתא הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו היא ּכּלה ְְִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשהּתֹורה

ּבּזהר50ּברמּב"ן הּתֹורה51וכן נקראת מקֹומֹות), ּובכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹ
רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל, ׁשל ׁשמם ׁשמכם, ּבׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגם

העבֹודה52ז"ל אפן ּכי ׁשמֹו, על נקראת ְְֲִִֵֶֶַָָָֹׁשּתֹורתֹו
ׁשּתֹורתֹו עד הּמסירּותֿנפׁש, ּבתכלית היא ׁשמים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבבחינת
ּתֹורה. ׁשל מציאּות היא מציאּותֹו ׁשּכל ׁשמֹו, על ְְְְִִִִֵֶֶַָָנקראת
זרעכם יעמדּו לעתידֿלבא ּדגם ּבּכתּוב מחּדׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובזה
החדׁשה. וארץ החדׁשים ּדׁשמים הּדרּגה ּבאֹותּה ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשמכם
איןֿסֹוף עצמּות ּדבחינת הּגּלּוי יהיה ׁשאז ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָּדהגם
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‰Ó ‡e‰Â .¯eÓb LecÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿∆∆¬»»¿ƒ«ƒ»¿«
Âw‰ ¯B‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰È „È˙ÚlL∆¿»ƒƒ¿∆ƒ«¿≈∆¿«¿»≈««
e‰fL ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â¿«¿«¿»≈»∆»»¿«≈∆¿∆»»∆∆

c ‰¯Bza ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,¯eÓb LecÁ ÏL ÔÈ�Úבנבואה נאמר ƒ¿»∆ƒ»¿«∆∆∆«»¿
L„Á‰לעתידֿלבוא: ‰¯Bz»¬»»

'eÎ ‡ˆz Èz‡Ó41שתהיה ≈ƒƒ≈≈
שאינו (מה גמורה התחדשות

לא אפילו עכשיו בנמצא

‰n·‡¯בהעלם) ÈtŒÏÚÂ .¿«ƒ«¿…»
‡È�˙a42ÌÈÈelb‰ ÏkL ¿«¿»∆»«ƒƒ

e�ÈNÚÓa ÌÈÈeÏz „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈
,ÛÈÒB‰Ï LÈ ,e�˙„B·ÚÂ«¬»≈≈¿ƒ
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÈelbL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ≈
ÏÚt ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒƒ¿∆»»»«
‰¯LÎ‰‰Â ‰ÁÈ˙t‰ ˙‡∆«¿ƒ»¿««¿»»
eÏÎeiL ˙eÏÈ‚¯‰Â¿»¿ƒ∆¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,BÎÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«∆∆∆
˙„B·ÚL ¯ÓBÏ LÈ≈«∆¬«
˙ÏÚBt ‰zÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»∆∆
ÏÈb¯‰Ï ,˙eÏÈ‚¯e ‰ÁÈ˙t¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
ÊÈÈÂÂÎÚÏÒÈa ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»ƒ¿∆¿«ƒ

ובהדרגה] לאט »¿ÚÂ„[=לאט
˙ÎLÓ‰Ï Ì¯Bb ‰fL∆∆≈¿«¿»«
.‡·Ï „È˙ÚÏc ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ¿»ƒ»…
והארץ החדשים "שמים לסיכום,

אור גילוי על מורה החדשה"

קודם שהאיר מהאור שלמעלה

ממש חדש גילוי שהוא הצמצום,

מעולם. היה שלא

CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓe:בפסוק «¿ƒ««»
.ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk≈«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
‡È‰ ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Êc¿«¿¬∆¿ƒ¿∆ƒ
'·a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿

ÈpÙB‡‡Bˆ¯c ‰l‡ Ì «ƒ≈∆¿»
·BLÂ43ÏÚ È‡˜ ÌÎÚ¯Ê . »«¿¬∆»≈«

˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«
ı¯‡'שוב' -ÔÈ�Ú Èk , ∆∆ƒƒ¿«

,˙BÂˆÓa ‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»¿ƒ¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe44 ¿«¬««≈

'לא אמרו: שנהרג אדם (על

ופירשו פירות' לעשות הניחוהו

BÂˆÓ˙בגמרא): È¯Èt È‡Ó«≈≈ƒ¿
שלא מצוות. פירות? הם [=מה

מצוות] עוד לקיים ,הניחוהו
ÏL Ì‰È˙B¯t ¯Ó‡Ók¿«¬«≈≈∆∆
Ìlk CnÚÂ) ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿«≈À»

ÌÈ˜Ècˆ45ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ (46ı¯‡a ˙BÂˆn‰ ˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚc , «ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿≈¿ƒ««ƒ¿¿∆∆
Ï‡¯NÈ Ì‰L ıÙÁ47לי תהיו "כי הפסוק על טוב שם הבעל (כדברי ≈∆∆≈ƒ¿»≈

אוצרות טמונים שבארץ שכשם לארץ נמשלו ישראל שבני חפץ" ארץ אתם

נמשל המצוות קיום בבניֿישראל). שישנם למעלות בנוגע גם הוא כן רבים,

כיון פירות, המצמיחה ל'זריעה'

ממשיכים המצוות קיום שעלֿידי

והוא הקו אור -) אור גילוי

כנ"ל): הצמצום, »ŒÏÚשלפני
‰ÊŒÈ„Èזריעה המצוות, קיום ¿≈∆

הפסוק כלשון הרי, והשרשה,

יעקב ישרש ıÈˆÈ»ƒ"הבאים
'B‚ Á¯Ùe48¯‡·nk) »««¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa49ÔÈ�ÚÂ .( ¿»«≈¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ÏÚ È‡˜ ÌÎÓLÂ¿ƒ¿∆»≈««»
ÛÒB� Èk ,ÌÈÓL ˙�ÈÁa¿ƒ«»«ƒƒ»
‡È‰ ‰lk ‰¯Bz‰L ‰ÊÏ¿∆∆«»À»ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

Ô"aÓ¯a ‡˙È‡„k)50ÔÎÂ ƒ¿ƒ»»«¿«¿≈
¯‰fa51‰nÎ·e «…«¿«»

‰¯Bz‰ ˙‡¯˜� ,(˙BÓB˜Ó¿ƒ¿≈«»
ÌÓL ,ÌÎÓL ÌLa Ìb«¿≈ƒ¿∆¿»
¯Ó‡Ók ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯52הפסוק על «≈
יהגה היהודי!) (של "ובתורתו

ולילה" לומדLיומם ∆כאשר
ÏÚתורה, ˙‡¯˜� B˙¯Bz»ƒ¿≈«

‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ Èk ,BÓL¿ƒ…∆»¬»
ÓL ˙�ÈÁ·a‡È‰ ÌÈ ƒ¿ƒ«»«ƒƒ

,LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ∆∆
ÏÚ ˙‡¯˜� B˙¯BzL „Ú«∆»ƒ¿≈«
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,BÓL¿∆»¿ƒƒ
‰Ê·e .‰¯Bz ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»»∆
Ì‚c ·e˙ka LcÁÓ¿«≈«»¿«
e„ÓÚÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…««¿

ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Êעבודת) «¿¬∆¿ƒ¿∆
מקיימים שאנו ומצוות התורה

הזה) ‰b¯c‰בזמן d˙B‡a¿»««¿»
ı¯‡Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓLc¿»«ƒ«¬»ƒ¿∆∆
Ê‡L Ì‚‰c .‰L„Á‰«¬»»«¬«∆»
˙�ÈÁ·c Èelb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
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ואּלּו החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
הּזה, ּבּזמן נעׂשית וׁשמכם, זרעכם ּדיׂשראל, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעבֹודה
ממּלא ׁשהיה האֹור וגּלּוי הּקו עלֿידי הּצמצּום, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחרי
ּבטיהרא ּדׁשרגא לֹומר אפׁשר ּדלכאֹורה החלל, ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָמקֹום

אהני ּדגם53מאי וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן ּבכלֿזאת , ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא, הּדבר וטעם יׂשראל. לעבֹודת מקֹום יהיה זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבגּלּוי
זה, לגּלּוי והמביאה הּגֹורמת היא ׁשעבֹודתם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום
ּגם נמצא ׁשהּדבר ּבהכרח והּגֹורם, הּסּבה ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכיון

העצמּות. המׁשכת יׁש ּביׂשראל ּגם ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהם,

e‰ÊÂ,'גֹו החדׁשים הּׁשמים ואחרּֿכ גֹו' ּכסאי הּׁשמים ¿∆ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
כּו' ּכסאי הּׁשמים ענין ׁשּיׁשנֹו זה ׁשּלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדמּכיון
ּכסאי הּׁשמים ענין ּגם יׁשנֹו הּבריאה, מּצד ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָּכמֹו
הּׁשמים ּגם ולכן יׂשראל, עבֹודת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָכּו'
עלֿידי נעׂשים ּדלעתידֿלבא חדׁשה וארץ ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁשים

יׂשראל. ְֲִֵַָעבֹודת

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּכּמפרׁש מּמׁש, ּבקרֹוב זה יעּוד ׁשּיקּים ƒƒ»ְְְִֶֶַַַָָָֹֻ
הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּפרׁשה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּבהפטרת
הענין ויהיה וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן גֹו' ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהחדׁשים

נקרא אני נכּתב העצמּות54ּדכׁשאני ּגּלּוי ׁשּיהיה מּׁשּום , ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָָ
מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ונקרא, מּנכּתב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּלמעלה
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el‡Â ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»∆»»¿«≈¿∆»»¿ƒ
È¯Á‡ ,‰f‰ ÔÓfa ˙ÈNÚ� ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ,Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈«¿¬∆¿ƒ¿∆«¬≈«¿««∆«¬≈
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰ Èel‚Â Âw‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈««¿ƒ»∆»»¿«≈¿
È�‰‡ È‡Ó ‡¯‰ÈËa ‡‚¯Lc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÏÏÁ‰53 ∆»»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿»»¿ƒ¬»««¬≈

כיון מועיל?], מה בצהרים [=נר

שלמעלה ה'עצמות' גילוי שיהיה

הצמצום, שלפני האור מגילוי

המצוות לקיום יהיה ערך איזה

הזה? בזמן …«¿ÊŒÏÎa‡˙שלנו
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk≈«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
‰È‰È ‰Ê Èel‚a Ì‚c¿«¿ƒ∆ƒ¿∆
.Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚÏ ÌB˜Ó»«¬«ƒ¿»≈
ÌeMÓ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ
˙Ó¯Bb‰ ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ«∆∆
,‰Ê Èel‚Ï ‰‡È·Ó‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ∆
‰aq‰ Ì‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈«ƒ»
¯·c‰L Á¯Î‰a ,Ì¯Bb‰Â¿«≈¿∆¿≈«∆«»»
Ìb Èk ,Ì‰a Ìb ‡ˆÓ�ƒ¿»«»∆ƒ«
˙ÎLÓ‰ LÈ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈«¿»«

.˙eÓˆÚ‰»«¿
'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰ e‰ÊÂ¿∆«»«ƒƒ¿ƒ
ÌÈÓM‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»«»«ƒ
ÔÂÈkÓc ,'B‚ ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿ƒ≈»
ÔÈ�Ú B�LiL ‰Ê „·lL∆¿«∆∆∆¿ƒ¿«
BÓk 'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿

‰‡È¯a‰ „vÓ ‡e‰Lמצד ∆ƒ««¿ƒ»
[וסדר הבריאה עצם

לפני עוד ההשתלשלות],

כללות הם וארץ שמים – המאמר בתחילת שנתבאר וכפי ישראל. של עבודתם

ספירות עשר דאצילות, ספירות עשר וכן הארץ), וצבא השמים (צבא הבריאה

'כסאי' הם וה'שמים' וכו', eÎ'הגנוזות È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú Ìb B�LÈ ,∆¿«ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „vÓ ‡e‰L BÓkהעבודה זו 'שמים' – לעיל כמבואר ¿∆ƒ«¬«ƒ¿»≈

לימוד וכן רבה, באהבה ב'רצוא'

'כסאי', היא (והתורה התורה

כשם אור': ב'תורה כמבואר

כן קומתו, מנמיך כסא על היושב

למטה) ונמשכה ירדה ,התורה
ÌÈL„Á ÌÈÓM‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««»«ƒ¬»ƒ
Œ„È˙ÚÏc ‰L„Á ı¯‡Â¿∆∆¬»»ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚ� ‡·Ï»…«¬ƒ«¿≈

.Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈
„eÚÈ Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«ƒ
,LnÓ ·B¯˜a ‰Ê∆¿»«»
˙¯ËÙ‰a L¯Ùnk«¿…»¿«¿»«
¯L‡k Èk ,‰L¯t‰«»»»ƒ«¬∆
Ôk 'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ≈
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
È�‡LÎc ÔÈ�Ú‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ

‡¯˜� È�‡ ·zÎ�54לעתיד - ƒ¿»¬ƒƒ¿»
של שמו נקרא יהיה לבוא

לא במפורש הקדושֿברוךֿהוא

הזה כבזמן 'אדני') (שם ,בכינוי
Èelb ‰È‰iL ÌeMÓƒ∆ƒ¿∆ƒ
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»
‰¯‰Óa ,‡¯˜�Â ·zÎpÓƒƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»

.LnÓ e�ÈÓÈ·¿»≈«»
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]שבט תשי"ז[

...במש"כ - מאז - בזח"ב )קז, ב( בפי' "כ"ש שאר ב"נ" - דקאי על ההכרח לעשות תשובה, ולא על 

הבטחון שימחל - אין בזה ענין של מיהב פתיחא דפומא "לחייביא", טענה דסיוע בפיהם. וק"ל. ועייג"כ 

ע"ז ה, רע"א.
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מוגה בלתי

אדר‡. חודש ראש (ד) אדר, חודש ראש (ג) חודש, ראש (ב) השבת, יום (א) ענינים: כמה - זו בשבת
שבשנת [כידוע שלימה שנה - גופא ובזה ימים, ריבוי בה שיש שנה העיבור, שנת שזוהי מודגש שבזה - ראשון
מלאים], שניהם - ושלימה חסר, ואחד מלא אחד - כסדרה חסרים, וכסלו חשון - חסרה אופנים: ג' ישנם העיבור

גדול. הכי ימים מספר
העולם, לעניני בנוגע אפילו שהרי - ה' בעבודת ולימוד הוראה ישנה הנ"ל מענינים ופרט פרט שבכל ומובן,
ופרט פרט בכל ולכן, ישראל", ובשביל התורה "בשביל היא שבריאתם התורה על פירושו בהתחלת רש"י מבאר
ענינים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לקונו, בעבודתו ליהודי והוראה לימוד ישנו העולם מעניני

ה'. בעבודת והוראה לימוד ישנו מהם אחד שבכל בודאי הרי - וכו' וראשֿחודש שבת - לתורה השייכים

אלו ענינים כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה ישנה בפניֿעצמו, פרטי ענין מכל הנלמדת ההוראה על ונוסף
ריש והאמונה היחוד (שער הידוע ובלשון חדש, אור נמשך יחדיו ענינים כמה צירוף שעלֿידי כידוע - יחדיו

כולנה, על העולה אור יב): פרק

לכתפיה איניש דמידלי "טעונא כג) יג, שלח רש"י בפירוש הובא א. לד, (סוטה בגמרא שמצינו [ועלֿדרך
לשאת מצטרפים שנים שכאשר היינו, להרים", אותו שמסייעין ממשאוי משאוי "שליש הוי", דטעונא תילתא

כו']. מיוחד כח אצלם נתוסף יחד צירופם שעלֿידי מפני מכפליים, יותר לשאת בכוחם יחדיו, משא

זמן בכל נצחיות, הוראות הם אלו הוראות גם הרי - מוחלפת תהא ולא נצחית שהיא התורה עניני וככל
א). יט, יתרו רש"י (פירוש ניתנו" היום "כאילו ממש, "חדשים" הם ויום יום שבכל כך, כדי ועד מקום, ובכל

ובהקדמה:·.
אצל [כלומר, העבודה לדרגת בהתאם דרגות חילוקי וכמה כמה ובהם הוראות, ריבוי ישנם הנ"ל בענינים

נעלי בענינים ההוראה מתבטאת יותר נעלית בדרגא שעבודתו לבאריהודי יש לראש, לכל אבל, - וכו'] יותר ם
העיקר אבל כוונה, גם שיש טוב [מה העיקר" הוא "המעשה (א) שהרי: בפועל, למעשה השייכת ההוראה את

שבפשוטים, לפשוט עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בני כל שווים המעשה בענין (ב) המעשה], הוא

שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, שבבני הדרגות לחילוקי בהתאם דרגות חילוקי ישנם המצוה, לכוונת בנוגע -

תפילין: במצות - ולדוגמא ישראל. בני כל שווים - בפועל למעשה בנוגע אבל מימיך", ושואב עציך "חוטב עד
שבפשוטים פשוט יהודי אצל - וכו' שחורות רצועות מרובעות, בתים ד' - ממש בפועל תפילין הנחת אופן
לכל בנוגע מובן ומזה מסיני! כשניתנה תפילין מצות קיים רבינו שמשה כפי אופן באותו הוא הדורות כל בסוף

ישראל. בני כל שווים המעשה שבענין - לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה שכן - המצוות

ביאור: ליתר

ששייך כשם ביותר), הנעלים (גם העבודה אופני לכל שייך מישראל ואחד אחד כל הרי - דבר של לאמיתתו
התורה. ועניני חלקי לכל

כפי קאמר", מאי ידע ש"לא ליהודי גם - מישראל ואחד אחד לכל היתה כולה התורה כל נתינת דהנה,
בלשון נאמרו הדברות" ש"עשרת הענין בביאור רפו) רמז יתרו שמעוני (ילקוט ז"ל רבותינו במדרשי שמצינו

מדבר. הדיבור עמי אומר, היה מישראל ואחד אחד שכל – דוקא אלקיך") ה' ("אנכי יחיד

או גזל משום התורה, בלימוד אסור - גוי בהלכה: גם זה ענין מתבטא - אחת" "תורה היא שהתורה ומכיון
או ירושה, מלשון "מורשה" - יעקב" קהלת "מורשה שכתוב ממה שלמדים הפירושים כב' עריות, משום
מאי ידע שלא שבפשוטים, פשוט אפילו - יהודי אבל א); עמוד ריש נט, (סנהדרין "מאורסה" מלשון "מורשה"
מכיון התורה, חלקי כל בלימוד חייב הוא - זאת עוד אלא תורה, ללמוד לו שמותר בלבד זו לא הנה - קאמר

כולה. התורה ועניני חלקי כל - יעקב" קהלת "מורשה - לו שניתנו

סוף צט, (מנחות ימוש" לא קיים וערבית שחרית שמע קריית אלא אדם קרא לא ש"אפילו - כך כדי ועד
שחרית שמע קריאת עלֿידי התורה לימוד ידיֿחובת שיוצא יהודי אודות מדובר כאשר שאפילו היינו, ב), עמוד
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מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא מצות מקיים הוא גם הנה - התורה להבנת שייך שאינו מובן שמזה וערבית,
יוחאי, בן שמעון רבי עלֿידי נאמר זה שענין - יותר עוד וכמודגש בשלימות. תורה תלמוד מצות קיום גו'",

אומר עצמו יוחאי בן שמעון רבי הנה התורה, דלימוד השלימות תכלית אומנתו", "תורתו - שיהודישענינו
גו'". מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא בכך מקיים וערבית, שחרית שמע קריאת הקורא שבפשוטים פשוט

הוא כן שבפשוטים, לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל שייכים התורה עניני שכל שכשם מובן, זה ומכל
נעלים עבודה לאופני השייכות ההוראות כולל וכו'), וראשֿחודש (שבת הנ"ל מענינים ההוראות לכל בנוגע גם
שבפשוטים. לפשוט אפילו מישראל, ואחד אחד לכל הן שייכות הענינים, ופנימיות אמיתית שמצד - ביותר

לעסוק יכול אינו לעתֿעתה הנה - ובגלוי בחיצוניות אבל הענינים, ופנימיות אמיתית מצד הוא זה כל אמנם,
ובגלוי שבפועל ועד שבתורה, עמוקים בענינים והשגה להבנה עדיין שייך שאינו כשם הנעלים, העבודה באופני

קאמר. מאי ידע שלא ומצב במעמד הוא נמצא

ימוש "לא מצות שקיים מי יש הקצה: אל הקצה מן - התורה דלימוד החיוב באופן חילוק ישנו זה ומטעם
כולו, היום כל תורה שלומד מי יש ולאידך, וערבית; שחרית שמע קריאת עלֿידי גו'" מפיך הזה התורה ספר
השם דכבוד הענין היפך זה הרי - עסק ולא בתורה לעסוק לו אפשר שהיה אחד רגע עבר אם ואףֿעלֿפיֿכן,
עמוד סוף (צט, סנהדרין במסכת ז"ל חכמינו בדברי [כמבואר כו' ובבא בזה ביותר, ומבהיל חמור וענשו כו',
מפני - לשניהם) שייכת כולה שהתורה (אף זה לחילוק והטעם התניא]. ספר בהתחלת הזקן אדמו"ר והביאו א),
באמירת התורה לימוד ידיֿחובת יוצא ולכן התורה, עניני להבנת (לעתֿעתה) שייך אינו שבפשוטים שהפשוט
יומם בו "והגית הציווי את לקיים חייב התורה, והשגת להבנת ששייך זה מהֿשאיןֿכן בלבד, שמע קריאת

כפשוטו. ולילה"

ישנם ובגלוי שבפועל - וכו') וראשֿחודש (שבת הנ"ל מענינים והוראה ללימוד בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
הענינים ופנימיות עצם שמצד למרות - וזאת העבודה, באופני הדרגות לחילוקי בהתאם בדבר, דרגות חילוקי

מישראל. ואחד אחד לכל נעלים) הכי הענינים (גם התורה עניני כל שייכים

עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בני כל שווים בזה - בפועל מעשה של ענין אודות מדובר כאשר אבל
כנ"ל. שבפשוטים, פשוט ליהודי

ואחד אחד לכל שייך זה שענין מכיון - בפועל למעשה השייכת ההוראה את לבאר יש לראש לכל ולכן:
שאינו שבפשוטים, פשוט ליהודי והן העיקר", הוא "המעשה אצלם שגם שבטיכם", ל"ראשיכם הן מישראל,

- הואשייך בפועל שהמעשה ועד בפועל; מעשה לעניני כיֿאם כו', והשגה הבנה לעניני - ובגלוי בחיצוניות
בשווה. ישראל בני כל אצל

לפשוט גם המובנות פשוטות, באותיות - לעיל המוזכרים הפרטים מכל ההוראה את לבאר נבוא ועתה
בפועל. מעשה של לענין בנוגע שבפשוטים,

השבת:‚. ענין
ואת השמים את הוי' עשה ימים "ששת שכתוב כמו – הוא השבת שענין יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם
ז"ל: חכמינו [ובלשון כזה באופן יתנהג יהודי שגם הוא הקב"ה של ורצונו וינפש", שבת השביעי וביום הארץ
המעשה. ימי בששת מלאכתו מכל וינפש" ד"שבת הענין אצלו יהיה השבת שביום כו'"], אתה אף כו' הוא "מה

היינו, האדם, שבעבודת והיצירה החידוש להעדר אינה וינפש" ד"שבת שהכוונה בפשטות מובן והנה,
ענין שכן, - מאומה עושה אינו השבת ביום ואילו ענינים, כמה ומחדש האדם פועל המעשה ימי ששת שבמשך

מעלה! ולא חסרון הוא זה

- תועלת לידי המביא עמל אודות מדובר כאשר כי בדבר, מעלה כל אין - והיגיעה העמל העדר מפני ואם
יולד"! לעמל "אדם האדם: בריאת ומטרת תכלית זוהי - אדרבה אלא בדבר, חסרון כל שאין בלבד זו לא הנה

מאומה!... עושה ואינו עמל אינו שהאדם מה - הוא השבת דיום שהעילוי לומר יתכן לא ולכן,

השבת ביום יהודי של פעולתו - ואדרבה עבודתו, עלֿידי יהודי פועל השבת ביום שגם לומר בהכרח אלא
עבודה - יותר נעלים בענינים היא השבת דיום העבודה שכן, החול, בימי הפעולה מאשר יותר נעלה באופן היא

ותפילה. תורה בעניני המחשבה, וכח הדיבור כח עם הקשורה
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מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא מצות מקיים הוא גם הנה - התורה להבנת שייך שאינו מובן שמזה וערבית,
יוחאי, בן שמעון רבי עלֿידי נאמר זה שענין - יותר עוד וכמודגש בשלימות. תורה תלמוד מצות קיום גו'",

אומר עצמו יוחאי בן שמעון רבי הנה התורה, דלימוד השלימות תכלית אומנתו", "תורתו - שיהודישענינו
גו'". מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא בכך מקיים וערבית, שחרית שמע קריאת הקורא שבפשוטים פשוט

הוא כן שבפשוטים, לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל שייכים התורה עניני שכל שכשם מובן, זה ומכל
נעלים עבודה לאופני השייכות ההוראות כולל וכו'), וראשֿחודש (שבת הנ"ל מענינים ההוראות לכל בנוגע גם
שבפשוטים. לפשוט אפילו מישראל, ואחד אחד לכל הן שייכות הענינים, ופנימיות אמיתית שמצד - ביותר

לעסוק יכול אינו לעתֿעתה הנה - ובגלוי בחיצוניות אבל הענינים, ופנימיות אמיתית מצד הוא זה כל אמנם,
ובגלוי שבפועל ועד שבתורה, עמוקים בענינים והשגה להבנה עדיין שייך שאינו כשם הנעלים, העבודה באופני

קאמר. מאי ידע שלא ומצב במעמד הוא נמצא

ימוש "לא מצות שקיים מי יש הקצה: אל הקצה מן - התורה דלימוד החיוב באופן חילוק ישנו זה ומטעם
כולו, היום כל תורה שלומד מי יש ולאידך, וערבית; שחרית שמע קריאת עלֿידי גו'" מפיך הזה התורה ספר
השם דכבוד הענין היפך זה הרי - עסק ולא בתורה לעסוק לו אפשר שהיה אחד רגע עבר אם ואףֿעלֿפיֿכן,
עמוד סוף (צט, סנהדרין במסכת ז"ל חכמינו בדברי [כמבואר כו' ובבא בזה ביותר, ומבהיל חמור וענשו כו',
מפני - לשניהם) שייכת כולה שהתורה (אף זה לחילוק והטעם התניא]. ספר בהתחלת הזקן אדמו"ר והביאו א),
באמירת התורה לימוד ידיֿחובת יוצא ולכן התורה, עניני להבנת (לעתֿעתה) שייך אינו שבפשוטים שהפשוט
יומם בו "והגית הציווי את לקיים חייב התורה, והשגת להבנת ששייך זה מהֿשאיןֿכן בלבד, שמע קריאת

כפשוטו. ולילה"

ישנם ובגלוי שבפועל - וכו') וראשֿחודש (שבת הנ"ל מענינים והוראה ללימוד בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
הענינים ופנימיות עצם שמצד למרות - וזאת העבודה, באופני הדרגות לחילוקי בהתאם בדבר, דרגות חילוקי

מישראל. ואחד אחד לכל נעלים) הכי הענינים (גם התורה עניני כל שייכים

עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בני כל שווים בזה - בפועל מעשה של ענין אודות מדובר כאשר אבל
כנ"ל. שבפשוטים, פשוט ליהודי

ואחד אחד לכל שייך זה שענין מכיון - בפועל למעשה השייכת ההוראה את לבאר יש לראש לכל ולכן:
שאינו שבפשוטים, פשוט ליהודי והן העיקר", הוא "המעשה אצלם שגם שבטיכם", ל"ראשיכם הן מישראל,

- הואשייך בפועל שהמעשה ועד בפועל; מעשה לעניני כיֿאם כו', והשגה הבנה לעניני - ובגלוי בחיצוניות
בשווה. ישראל בני כל אצל

לפשוט גם המובנות פשוטות, באותיות - לעיל המוזכרים הפרטים מכל ההוראה את לבאר נבוא ועתה
בפועל. מעשה של לענין בנוגע שבפשוטים,

השבת:‚. ענין
ואת השמים את הוי' עשה ימים "ששת שכתוב כמו – הוא השבת שענין יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם
ז"ל: חכמינו [ובלשון כזה באופן יתנהג יהודי שגם הוא הקב"ה של ורצונו וינפש", שבת השביעי וביום הארץ
המעשה. ימי בששת מלאכתו מכל וינפש" ד"שבת הענין אצלו יהיה השבת שביום כו'"], אתה אף כו' הוא "מה

היינו, האדם, שבעבודת והיצירה החידוש להעדר אינה וינפש" ד"שבת שהכוונה בפשטות מובן והנה,
ענין שכן, - מאומה עושה אינו השבת ביום ואילו ענינים, כמה ומחדש האדם פועל המעשה ימי ששת שבמשך

מעלה! ולא חסרון הוא זה

- תועלת לידי המביא עמל אודות מדובר כאשר כי בדבר, מעלה כל אין - והיגיעה העמל העדר מפני ואם
יולד"! לעמל "אדם האדם: בריאת ומטרת תכלית זוהי - אדרבה אלא בדבר, חסרון כל שאין בלבד זו לא הנה

מאומה!... עושה ואינו עמל אינו שהאדם מה - הוא השבת דיום שהעילוי לומר יתכן לא ולכן,

השבת ביום יהודי של פעולתו - ואדרבה עבודתו, עלֿידי יהודי פועל השבת ביום שגם לומר בהכרח אלא
עבודה - יותר נעלים בענינים היא השבת דיום העבודה שכן, החול, בימי הפעולה מאשר יותר נעלה באופן היא
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כוחות ניתנו זה שביום יודע שיהודי שמכיון – חודש" ד"ראש הענין מכללות הפשוטה ההוראה וזוהי
להיות צריכה זה דיום שהעבודה בוודאי הרי החודש, ימי לכל "ראש" בבחינת שהוא עד ביותר, ונעלים מיוחדים
עבודה למלא וביכולתו בכוחו ובודאי החודש. ימי לכל בנוגע טובות החלטות קבלת - כולל ביותר, נעלה באופן

כחן". לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי - בשלימותה זו

חסר בזה) וכיוצא אונס, (מפני זאת עשה לא ואם אלו, מיוחדים כוחות לנצל הוא וצריך שיכול בלבד זו ולא
ברא ש"לא דמכיון הבריאה, סדרי בכל לבלבול גורם אלו כוחות ניצול שהעדר זאת, עוד אלא זה, ענין לו
אלו כוחות מנצל אינו שכאשר נמצא, שבפשוטים, לפשוט גם המובן ענין - לבטלה" אחד דבר בעולמו הקב"ה

הבריאה. סדרי כל את הוא מבלבל ובכך כביכול, לבטלה שיהיו גורם -

אדר:‰. חודש ראש
פשוט יהודי מזל'דיקערגם ("א מוצלח מזל לו שיש – מיוחדת מעלה אדר שלחודש יודע שבפשוטים

ולכן, נהפך". אשר "והחודש שכתוב כמו החודש, ימי בכל הפועלים - הפורים ימי עם קשור זה וענין חודש").
החודש. בהתחלת תיכף - א) עמוד סוף כט, (תענית בשמחה" מרבים אדר "משנכנס

"בריא אדר שחודש ב) עמוד ריש (שם, בגמרא שכתוב מה למד שלא פשוט יהודי אודות אמנם מדובר
אדר שחודש - רבן בית של ותינוקות נשים 'עמיֿהארץ', בפי אפילו המורגל הלשון את יודע הוא אבל מזליה",

חודש". מזל'דיקער "א מוצלח, מזלו

(שולחןֿערוך להלכה גם [ומובא א) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי שכתוב מה עדיין למד לא שבוודאי ואף
לא הוא - נהפך אשר והחודש שנאמר המגילה, לקריאת כשר החודש שכל ז)] סעיף תרפח סימן אורחֿחיים
נאמר שבמגילה יודע הוא אבל - הירושלמי ללימוד שייך שאינו ובוודאי בתורה, והשגה להבנה עדיין שייך

מוצלח. שמזלו כולו, החודש על פועלים הפורים שימי היינו, נהפך", אשר "והחודש

עלֿאחתֿכמהֿ הרי - מזליה" "בריא אדר שבחודש יהודי, של הגשמיים לעניניו בנוגע אמורים הדברים ואם
לו יש זה שבחודש קוני", את לשמש נבראתי "אני תפקידו, לעיקר עד הרוחניים, לעניניו בנוגע הוא שכן וכמה

ומצוותיה. התורה בעניני לעבודתו הקשור בכל מיוחד ומזל יתירה הצלחה

שני. ואדר ראשון אדר בה שיש העיבור, בשנת מיוחדת מעלה - גופא ובזה

דחודש העילוי - העיבור בשנת ואילו בלבד, ימים כ"ט במשך אלא אינו אדר דחודש העילוי - פשוטה בשנה
שיש ימים הם אלו ימים שכל שני, דאדר יום וכ"ט ראשון דאדר יום ל' ימים, ותשע חמישים במשך הוא אדר
החדשים, בשני הוא חודש") מזל'דיקער ("א זה שעילוי דבר" "עמא יאמרו שבוודאי כפי - מוצלח מזל להם

שני. ואדר ראשון אדר

אדר, דראשֿחודש המיוחדת הנתינתֿכח את לנצל שיש - ראשון אדר מראשֿחודש הפשוטה ההוראה וזוהי
ימים! נ"ט במשך הוא זה מיוחד שעילוי - העיבור בשנת ובפרט ומצוותיה, התורה עניני לכל בנוגע מזליה", "בריא

בהמשכת הוספה - שתוכנו גדול, הכי ימים מספר שבה שלימה, העיבור בשנת מיוחד עילוי - גופא ובזה
כו'. הכוחות

.Âפר ענין מכל הנלמדת להוראה דשנתונוסף אדר וראשֿחודש אדר, ראשֿחודש ראשֿחודש, שבת, - טי
כולנה": על העולה "אור בבחינת שהיא אלו, ענינים כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה ישנה - העיבור

הנ"ל, פרטיים מענינים אחד דכל העילוי בגודל מתבונן יהודי כאשר

נתינת - חודש ראש ותפילה; תורה קדושה, בעניני והתעסקות דחול, מעובדין וינפש" "שבת - השבת יום
גדול מספר - העיבור בשנת אדר וראשֿחודש מזליה", "בריא - אדר חודש ראש החודש; ימי דכל לעבודה כח

מזליה", "בריא שבהם ימים של ביותר

– יחדיו אלו עילויים כל מצטרפים זו שבשבת להתבונן וממשיך

לו שנותנים מה כל את לנצל להשתדל עליו כמה ועד זה, יום של מעלתו גודל את בפשטות מבין הוא הרי
השלימות. בתכלית - זה ביום

.Êהענין מכללות הנלמדת ההוראה עם - ראשון) (אדר העיבור משנת הנלמדת הוראה שבין בקשר נוסף ענין
וראשֿחודש: דשבת
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בכל אלקיך הוי' "וברכך שכתוב כמו – מעשה של בענינים הוא עסוק המעשה ימי ששת במשך ובפשטות:
שזוהי ט) כ, יתרו הפסוק (על במכילתא וכדאיתא מלאכתך", כל ועשית תעבוד ימים "ששת תעשה", אשר
- השבת יום מגיע כאשר אבל וכו'; ומתן משא מסחר, עניני - דחול" ב"עובדין היא והתעסקותו מצותֿעשה,
אמירת כגון: קדושה, עניני נעלים, בענינים ורק אך ועוסק עשויה", מלאכתך "כל עסקיו, מכל הוא מתפנה
עם השבוע פרשת לימוד תרגום", ואחד מקרא "שנים השבוע פרשת קריאת יותר, באריכות תפילה תהלים,

ערכו. לפי ואחד אחד כל – הלאה וכן מפרשים,

(כנ"ל): כו'" אתה אף כו' הוא "מה - הקב"ה אצל וינפש" ד"שבת הענין ובדוגמת

וארץ שמים עשיית לגבי חסֿושלום ירידה היא השביעי ביום הקב"ה ששביתת לומר יתכן שלא ופשוט מובן
שמפני היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך הכתוב דיבר מלא מקרא שהרי - הימים בששת

שלפניו, הימים מששת יותר נעלה הוא זה יום לכן, וינפש", שבת השביעי ש"ביום

ובלשון הקב"ה, אצל (כביכול) ירידה של ענין היא המעשה ימי בששת וארץ שמים עשיית - אדרבה אלא
הקב"ה, לגבי דהדיוטא" "מילי בבחינת היא וארץ שמים לברוא שההתעסקות - ב) קמט, ג (חלק הזהר

ללא גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל הנ"ל, הזהר מאמר למד שלא שבפשוטים פשוט יהודי אודות אמנם [מדובר
הוא נחשב במה - וכלל כלל בערך אינה ואבן עץ לברוא שההתעסקות בפשטות הוא מבין הזהר, מאמר לימוד

הקב"ה!], של לגדולתו ביחס -

צומח דומם וארץ, שמים בבריאת לעסוק "לרדת" צריך אינו שהקב"ה - וינפש" ד"שבת העילוי מתבטא ובזה
כו'. ערכו שלפי בענינים (כביכול) "עוסק" הוא אלא ומדבר, חי

מהֿשאיןֿכן דחול", ב"עובדין הוא עסוק החול ימי ששת שבמשך - יהודי של לעבודתו בנוגע מובן כן וכמו
ותורה. תפילה קדושה, עניני יהודי, של שבערכו בענינים אלא אינה והתעסקותו עשויה", מלאכתך "כל - השבת ביום

אם ואפילו אויף"), טוט ("ער כו' ומחדש שפועל ובאופן השבת, ביום עבודתו את עובד - אלו ובענינים
- בגלוי - עבודתו פועלת בוודאי הרי הבריאה, בכללות - בגלוי גם - תפעל שעבודתו כזו לדרגא שייך אינו
שקיימת ורגע רגע בכל שייך זה שענין קוני", את לשמש נבראתי "אני - ענינו לעיקר עד הפרטיים, לעניניו בנוגע

קוני". את "לשמש אלא אינה בזה שהכוונה "נברא", בתור מציאותו

בכל להוסיף כדי זה מיוחד זמן לנצל צריך שיהודי - השבת ענין מכללות הנלמדת הפשוטה ההוראה וזוהי
עוז. וביתר שאת ביתר ומצוותיה, תורה קדושה, עניני

חודש:„. ראש
ובפרט הסכמי", "שם אפילו [שהרי הקודש" בלשון לו יקראו אשר ב"שמו מודגש חודש" "ראש של ענינו
יקראו אשר "שמו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרטית, בהשגחה בוודאי הוא ישראל, בני אצל ונתפשט שנתקבל שם

ובדוגמ עלֿדרך – חודש" "ראש - הקודש"] בלשון האדם.לו שבגוף ה"ראש" ענין ת

ולא "ראש" השנה", "ראש הלשון לדיוק בנוגע וכו', האמצעי ואדמו"ר הזקן אדמו"ר בדרושי שמבואר וכפי
הוא כן - כרצונו ומנהיגם הגוף אברי דכל החיּות את כולל שהוא האדם, שבגוף ה"ראש" שבדוגמת תחילה,
כל במשך שההנהגה היינו, כו', ומנהיגם השנה ימי כל את כולל שהוא השנה, ימי לכל ביחס השנה" "ראש
שהוא - חודש" ל"ראש בנוגע ועלֿדרךֿזה השנה". ב"ראש האדם שמקבל להחלטות בהתאם היא השנה ימי
האדם שמקבל להחלטות בהתאם היא החודש ימי בכל שההנהגה היינו, החודש, ימי כל את הכולל ה"ראש"

חודש". ב"ראש

כמה ולהנהיג לכלול הימים) ככל יום - (ולכאורה פרטי יום של בכוחו שיהיה יתכן כיצד תמוה שלכאורה ואף
מסויים שיום נברא], הוא זמן שגם [כידוע הזמן בורא הקב"ה, קבע שכך מכיון בזה, הביאור הרי - ימים וכמה
השנה. ימי לכל בנוגע - השנה וראש החודש, ימי לכל בנוגע - חודש ראש ימים: וכמה לכמה "ראש" יהיה זה

זה, לחודש במיוחד השייכת המיוחדת לעבודה ביחס "ראש" הוא חודש" "ראש כל הנה - יותר ובפרטיות
- לזה ובהתאם וכו', בפניֿעצמו שבט בפניֿעצמו, מזל בפניֿעצמו, הוי' שם צירוף ישנו חודש שלכל כידוע
הזהר בלשון - החודש דימי ויום יום לכל הפרטית העבודה נמשכת וממנו זה, לחודש המיוחדת פרטית עבודה
שכל "ללמדך ב): (רסג, א חלק לזהר בהוספות שכתוב וכמו עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל ב): צד, ג (חלק

כו'". כח לו יש יום
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כוחות ניתנו זה שביום יודע שיהודי שמכיון – חודש" ד"ראש הענין מכללות הפשוטה ההוראה וזוהי
להיות צריכה זה דיום שהעבודה בוודאי הרי החודש, ימי לכל "ראש" בבחינת שהוא עד ביותר, ונעלים מיוחדים
עבודה למלא וביכולתו בכוחו ובודאי החודש. ימי לכל בנוגע טובות החלטות קבלת - כולל ביותר, נעלה באופן

כחן". לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי - בשלימותה זו

חסר בזה) וכיוצא אונס, (מפני זאת עשה לא ואם אלו, מיוחדים כוחות לנצל הוא וצריך שיכול בלבד זו ולא
ברא ש"לא דמכיון הבריאה, סדרי בכל לבלבול גורם אלו כוחות ניצול שהעדר זאת, עוד אלא זה, ענין לו
אלו כוחות מנצל אינו שכאשר נמצא, שבפשוטים, לפשוט גם המובן ענין - לבטלה" אחד דבר בעולמו הקב"ה

הבריאה. סדרי כל את הוא מבלבל ובכך כביכול, לבטלה שיהיו גורם -

אדר:‰. חודש ראש
פשוט יהודי מזל'דיקערגם ("א מוצלח מזל לו שיש – מיוחדת מעלה אדר שלחודש יודע שבפשוטים

ולכן, נהפך". אשר "והחודש שכתוב כמו החודש, ימי בכל הפועלים - הפורים ימי עם קשור זה וענין חודש").
החודש. בהתחלת תיכף - א) עמוד סוף כט, (תענית בשמחה" מרבים אדר "משנכנס

"בריא אדר שחודש ב) עמוד ריש (שם, בגמרא שכתוב מה למד שלא פשוט יהודי אודות אמנם מדובר
אדר שחודש - רבן בית של ותינוקות נשים 'עמיֿהארץ', בפי אפילו המורגל הלשון את יודע הוא אבל מזליה",

חודש". מזל'דיקער "א מוצלח, מזלו

(שולחןֿערוך להלכה גם [ומובא א) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי שכתוב מה עדיין למד לא שבוודאי ואף
לא הוא - נהפך אשר והחודש שנאמר המגילה, לקריאת כשר החודש שכל ז)] סעיף תרפח סימן אורחֿחיים
נאמר שבמגילה יודע הוא אבל - הירושלמי ללימוד שייך שאינו ובוודאי בתורה, והשגה להבנה עדיין שייך

מוצלח. שמזלו כולו, החודש על פועלים הפורים שימי היינו, נהפך", אשר "והחודש

עלֿאחתֿכמהֿ הרי - מזליה" "בריא אדר שבחודש יהודי, של הגשמיים לעניניו בנוגע אמורים הדברים ואם
לו יש זה שבחודש קוני", את לשמש נבראתי "אני תפקידו, לעיקר עד הרוחניים, לעניניו בנוגע הוא שכן וכמה

ומצוותיה. התורה בעניני לעבודתו הקשור בכל מיוחד ומזל יתירה הצלחה

שני. ואדר ראשון אדר בה שיש העיבור, בשנת מיוחדת מעלה - גופא ובזה

דחודש העילוי - העיבור בשנת ואילו בלבד, ימים כ"ט במשך אלא אינו אדר דחודש העילוי - פשוטה בשנה
שיש ימים הם אלו ימים שכל שני, דאדר יום וכ"ט ראשון דאדר יום ל' ימים, ותשע חמישים במשך הוא אדר
החדשים, בשני הוא חודש") מזל'דיקער ("א זה שעילוי דבר" "עמא יאמרו שבוודאי כפי - מוצלח מזל להם

שני. ואדר ראשון אדר

אדר, דראשֿחודש המיוחדת הנתינתֿכח את לנצל שיש - ראשון אדר מראשֿחודש הפשוטה ההוראה וזוהי
ימים! נ"ט במשך הוא זה מיוחד שעילוי - העיבור בשנת ובפרט ומצוותיה, התורה עניני לכל בנוגע מזליה", "בריא

בהמשכת הוספה - שתוכנו גדול, הכי ימים מספר שבה שלימה, העיבור בשנת מיוחד עילוי - גופא ובזה
כו'. הכוחות

.Âפר ענין מכל הנלמדת להוראה דשנתונוסף אדר וראשֿחודש אדר, ראשֿחודש ראשֿחודש, שבת, - טי
כולנה": על העולה "אור בבחינת שהיא אלו, ענינים כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה ישנה - העיבור

הנ"ל, פרטיים מענינים אחד דכל העילוי בגודל מתבונן יהודי כאשר

נתינת - חודש ראש ותפילה; תורה קדושה, בעניני והתעסקות דחול, מעובדין וינפש" "שבת - השבת יום
גדול מספר - העיבור בשנת אדר וראשֿחודש מזליה", "בריא - אדר חודש ראש החודש; ימי דכל לעבודה כח

מזליה", "בריא שבהם ימים של ביותר

– יחדיו אלו עילויים כל מצטרפים זו שבשבת להתבונן וממשיך

לו שנותנים מה כל את לנצל להשתדל עליו כמה ועד זה, יום של מעלתו גודל את בפשטות מבין הוא הרי
השלימות. בתכלית - זה ביום

.Êהענין מכללות הנלמדת ההוראה עם - ראשון) (אדר העיבור משנת הנלמדת הוראה שבין בקשר נוסף ענין
וראשֿחודש: דשבת
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בכל אלקיך הוי' "וברכך שכתוב כמו – מעשה של בענינים הוא עסוק המעשה ימי ששת במשך ובפשטות:
שזוהי ט) כ, יתרו הפסוק (על במכילתא וכדאיתא מלאכתך", כל ועשית תעבוד ימים "ששת תעשה", אשר
- השבת יום מגיע כאשר אבל וכו'; ומתן משא מסחר, עניני - דחול" ב"עובדין היא והתעסקותו מצותֿעשה,
אמירת כגון: קדושה, עניני נעלים, בענינים ורק אך ועוסק עשויה", מלאכתך "כל עסקיו, מכל הוא מתפנה
עם השבוע פרשת לימוד תרגום", ואחד מקרא "שנים השבוע פרשת קריאת יותר, באריכות תפילה תהלים,

ערכו. לפי ואחד אחד כל – הלאה וכן מפרשים,

(כנ"ל): כו'" אתה אף כו' הוא "מה - הקב"ה אצל וינפש" ד"שבת הענין ובדוגמת

וארץ שמים עשיית לגבי חסֿושלום ירידה היא השביעי ביום הקב"ה ששביתת לומר יתכן שלא ופשוט מובן
שמפני היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך הכתוב דיבר מלא מקרא שהרי - הימים בששת

שלפניו, הימים מששת יותר נעלה הוא זה יום לכן, וינפש", שבת השביעי ש"ביום

ובלשון הקב"ה, אצל (כביכול) ירידה של ענין היא המעשה ימי בששת וארץ שמים עשיית - אדרבה אלא
הקב"ה, לגבי דהדיוטא" "מילי בבחינת היא וארץ שמים לברוא שההתעסקות - ב) קמט, ג (חלק הזהר

ללא גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל הנ"ל, הזהר מאמר למד שלא שבפשוטים פשוט יהודי אודות אמנם [מדובר
הוא נחשב במה - וכלל כלל בערך אינה ואבן עץ לברוא שההתעסקות בפשטות הוא מבין הזהר, מאמר לימוד

הקב"ה!], של לגדולתו ביחס -

צומח דומם וארץ, שמים בבריאת לעסוק "לרדת" צריך אינו שהקב"ה - וינפש" ד"שבת העילוי מתבטא ובזה
כו'. ערכו שלפי בענינים (כביכול) "עוסק" הוא אלא ומדבר, חי

מהֿשאיןֿכן דחול", ב"עובדין הוא עסוק החול ימי ששת שבמשך - יהודי של לעבודתו בנוגע מובן כן וכמו
ותורה. תפילה קדושה, עניני יהודי, של שבערכו בענינים אלא אינה והתעסקותו עשויה", מלאכתך "כל - השבת ביום

אם ואפילו אויף"), טוט ("ער כו' ומחדש שפועל ובאופן השבת, ביום עבודתו את עובד - אלו ובענינים
- בגלוי - עבודתו פועלת בוודאי הרי הבריאה, בכללות - בגלוי גם - תפעל שעבודתו כזו לדרגא שייך אינו
שקיימת ורגע רגע בכל שייך זה שענין קוני", את לשמש נבראתי "אני - ענינו לעיקר עד הפרטיים, לעניניו בנוגע

קוני". את "לשמש אלא אינה בזה שהכוונה "נברא", בתור מציאותו

בכל להוסיף כדי זה מיוחד זמן לנצל צריך שיהודי - השבת ענין מכללות הנלמדת הפשוטה ההוראה וזוהי
עוז. וביתר שאת ביתר ומצוותיה, תורה קדושה, עניני

חודש:„. ראש
ובפרט הסכמי", "שם אפילו [שהרי הקודש" בלשון לו יקראו אשר ב"שמו מודגש חודש" "ראש של ענינו
יקראו אשר "שמו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרטית, בהשגחה בוודאי הוא ישראל, בני אצל ונתפשט שנתקבל שם

ובדוגמ עלֿדרך – חודש" "ראש - הקודש"] בלשון האדם.לו שבגוף ה"ראש" ענין ת

ולא "ראש" השנה", "ראש הלשון לדיוק בנוגע וכו', האמצעי ואדמו"ר הזקן אדמו"ר בדרושי שמבואר וכפי
הוא כן - כרצונו ומנהיגם הגוף אברי דכל החיּות את כולל שהוא האדם, שבגוף ה"ראש" שבדוגמת תחילה,
כל במשך שההנהגה היינו, כו', ומנהיגם השנה ימי כל את כולל שהוא השנה, ימי לכל ביחס השנה" "ראש
שהוא - חודש" ל"ראש בנוגע ועלֿדרךֿזה השנה". ב"ראש האדם שמקבל להחלטות בהתאם היא השנה ימי
האדם שמקבל להחלטות בהתאם היא החודש ימי בכל שההנהגה היינו, החודש, ימי כל את הכולל ה"ראש"

חודש". ב"ראש

כמה ולהנהיג לכלול הימים) ככל יום - (ולכאורה פרטי יום של בכוחו שיהיה יתכן כיצד תמוה שלכאורה ואף
מסויים שיום נברא], הוא זמן שגם [כידוע הזמן בורא הקב"ה, קבע שכך מכיון בזה, הביאור הרי - ימים וכמה
השנה. ימי לכל בנוגע - השנה וראש החודש, ימי לכל בנוגע - חודש ראש ימים: וכמה לכמה "ראש" יהיה זה

זה, לחודש במיוחד השייכת המיוחדת לעבודה ביחס "ראש" הוא חודש" "ראש כל הנה - יותר ובפרטיות
- לזה ובהתאם וכו', בפניֿעצמו שבט בפניֿעצמו, מזל בפניֿעצמו, הוי' שם צירוף ישנו חודש שלכל כידוע
הזהר בלשון - החודש דימי ויום יום לכל הפרטית העבודה נמשכת וממנו זה, לחודש המיוחדת פרטית עבודה
שכל "ללמדך ב): (רסג, א חלק לזהר בהוספות שכתוב וכמו עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל ב): צד, ג (חלק

כו'". כח לו יש יום
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זה וענין יותר. לכוון יהודי משתדל שאז הכיפורים, ויום השנה בראש לאמירתם השנה, ימי בכל אחרונות וג'
בידעו בזה, וכיוצא אנדערש"), גאר זיך שאלקט ("ער יותר בתפילתו שמתנועע - פשוט איש אצל גם ניכר
שוב - אלו שעות יעברו וכאשר בלבד, אלו שעות במ"ח הוא - וכו' שופר תקיעת - השנה" ד"ראש שהעילוי

זה. עילוי לו יהיה לא

(זבחים הגמרא ובלשון הקבועה, בעבודה גם חודרת - חדשה שבעבודה וההתלהבות החיּות שמעלת ונמצא,
עילוי פועלת וחידוש) דשינוי (עבודה זה דיום המיוחדת שהקדושה היינו, לתמידין", "אהנאי א): עמוד ריש צא,
("תמידין", הקבועה בעבודה שגם - השנה ימי בכל נמשכת זו ופעולה קבועה). (עבודה ב"תמידין" גם והוספה

כו'. והתלהבות חיּות - החידוש שבענין העילוי יהיה השנה, ימי דכל אחרונות) וג' ראשונות ג'

של באופן שהם בענינים שגם לאידך, גם פועל זה הרי - הקבועה בעבודה גם נמשך החידוש שענין ומכיון
כו'. והקביעות התוקף ענין קבוע, דדבר העילוי יהיה וחידוש, שינוי

.È:העיבור דשנת הענין בתוכן המרומז - יותר עוד נעלה עבודה אופן ישנו אמנם,
אחד דבר שנעשים זאת, עוד אלא לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות אלו עבודה אופני שב' בלבד זו לא
ותמידיות) (קביעות השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, שנת ובדוגמת עלֿדרך ממש,

ביניהם. חילוק יהיה שלא כך וחידוש), (שינוי הירח למהלך

בזה: והענין

עבודה אופני ב' שישנם הוא הדברים פירוש הרי לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות העבודה אופני ב' כאשר
לחבירו. מסייע אחד שכל אלא בפניֿעצמם,

היינו, יחד, גם משניהם למעלה להיותו - אלו עבודה אופני ב' משתווים שבו עבודה אופן ישנו אמנם,
ל ותמידיות קביעות שבין החילוק מכללות "בכללמעלה נפש, דמסירת העבודה אופן שזהו - וחידוש שינוי

נפקאֿמינה כל ללא כו', ציור של מענין למעלה היא זו שעבודה והגבלה, מדידה מכל שלמעלה עבודה מאדך",
חידוש. של ענין או קביעות של ענין אודות מדובר אם

אלא אלו, פרטים ב' ישנם אז גם כי וחידוש, דקביעות הפרטים קיימים אינם זו שבעבודה לומר הכוונה ואין
בשוה. ששניהם

בזה: וההסברה

לקיים בלבד, שמים מלכות עול קבלת מצד אם כי שבמצוות, והסגולה העילוי מצד אינה עבודתו כאשר גם
מכיון הרי - עילוי) כל אין עצים שבחטיבת (אף עצים" לחטוב נצטווינו "אילו הידוע: ובלשון הבורא, רצון
ישנה בודאי - זו פרטית כוונה גם שתהיה הוא הבורא וציווי זו, דמצוה הפרטית הכוונה גם ישנה מצוה שבכל

נפש. ומסירת עול דקבלת התנועה מצד הוא גופא זה שענין אלא שבמצוה, הפרטית הכוונה גם אצלו

הירח, למהלך השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, בשנת מודגש זה ענין - וכאמור
שישנם – האדם בעבודת וענינו בהשוואה. ששניהם אלא הלבנה, ושנת החמה דשנת הענין ישנו אז שגם היינו,

נפש. ומסירת עול' ה'קבלת ענין מצד - בהשוואה ששניהם אלא וחידוש, דתמידיות העבודה אופני ב'

.‡Èותיכף העיקר", הוא "המעשה בפועל, מעשה של בענינים להתבטא צריכים אלו הוראות כל - וכאמור
השבת. יום עצמו, זה ליום בנוגע - ומיד

דרעוין, רעוא חצות, לאחרי השבת ביום מנחה תפילת להתפלל הולכים כאשר ובפשטות:

כמבואר התפילה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר כידוע השבת, דיום בעבודה העילוי תכלית -

תורה דברי לדבר התירו בקושי ג) הלכה טו פרק (שבת בירושלמי שכתוב מה עלֿפי א) (קיג, אור' ב'תורה
בזמן היא נעלית הכי הדרגא - גופא ובזה התפילה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר מכיון בשבת,
שלאחריֿזה השבוע ימי כל על פעולתה נוספת: ומעלה רצון", עת ה' לך תפלתי "ואני דרעוין", "רעוא המנחה,

- הבא השבוע בפרשת בתורה קורין מנחה לתפילת בהקדמה שכן, הבאה, דשבת מנחה לתפילת עד

ראש" כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין ז"ל רבותינו כמאמר תפילה, כל שלפני ההתבוננות על נוסף הנה
למע בנוגע מיוחדת התבוננות להיות צריכה מוסיף- זה שכל בארוכה, לעיל כמבואר זו, דשבת המיוחדות לות

יותר. נעלה באופן שלאחריֿזה, הימים כל על בפעולתה וכן התפילה, בענין "אהנאי"] הגמרא: [ובלשון ומסייע
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עם הקשורים - החודש לימי שייך וראשֿחודש השמש, מהלך עם הקשורים - השבוע לימי שייך השבת יום
הלבנה. מהלך

שנקבעת לשנה הלבנה, מהלך עלֿפי שנקבעת השנה שבין החילוק את להשוות - הוא העיבור דשנת והענין
כדלקמן. החמה, מהלך עלֿפי

ובהקדים:

שנבראו פשוט איש גם שיודע כפי - בריאתם תכלית [שזוהי הלבנה לאור השמש אור שבין החילוק כללות
בשוה; השמש אור מאיר ביומו יום מדי שכן, שינויים, בו אין השמש שאור - הוא הארץ"] על "להאיר
בערב שהרי לחבירו, דומה אחד יום שאין ועד וחידוש, שינוי אלא אינו ענינו שכל הלבנה אור מהֿשאיןֿכן
ויותר, יותר ומאירה הולכת ליום ומיום הלבנה, מולד נפעל ובראשֿחודש כלל, נראה הלבנה אור אין ראשֿחודש
עתידים "שהם - ללבנה ישראל דומים זה [ומשום וחידוש שינוי אלא אינה ענינה שכל כך חלילה, וחוזר

כמותה"]. להתחדש

(ב) השמש, אור בדוגמת - שינויים בה שאין תמידית עבודה (א) עבודה: אופני ב' - האדם בעבודת וענינו
הלבנה. אור בדוגמת - וחידוש שינוי הוא ענינה שכל עבודה

בכל "ולעבדו בתחלתה) (תענית ז"ל רבותינו כמאמר העבודה, ענין כללות - התפילה בעבודת לדבר דוגמא
תפילה": זו . . שבלב עבודה היא איזו לבבכם,

השנה ראש וימיםֿטובים, שבתות החול, ימי - השנה ימי בכל בשוה הוא אחרונות וג' ראשונות דג' הנוסח
היי הכיפורים, שלויום באופן הוא אמצעית דברכה הנוסח - זאת ולעומת שינויים. כל ללא תמידית עבודה נו,

ויום השנה ראש יוםֿטוב, דתפילת אמצעית לברכה השבת דתפילת אמצעית ברכה דומה אינה שהרי שינוי,
וחידוש. שינוי של ענין מודגש שבזה הכיפורים,

תפלה הלכות (רמב"ם להם" צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא היא דתפילה המצותֿעשה ועוד: זאת
דרך על התפילה שנוסח למרות כי בתפילה, החידוש ענין יש החול בימי שגם מובן, ומזה ב), הלכה א פרק
מן חיוב יש - נוסף לדבר זקוק האדם כאשר הרי השינוי, העדר של באופן תמידית עבודה בשוה, הוא הרגיל

וחידוש. שינוי של ענין מקומו], כאן ואין קולנו", "שמע [בברכת התפילה בבקשת להוסיף התורה

.Áוחידוש שינוי של באופן ועבודה השינוי, העדר של באופן תמידית עבודה - אלו עבודה אופני ב' והנה,
בזה: שאין מה בזה יש -

קביעות של באופן נעשה זה שענין היינו, הקביעות, ענין - היא שינויים בה שאין תמידית דעבודה המעלה
סתם "טבע" או שני", "טבע להיות הופך פעמים מאה לעשותו שהורגל דבר אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן בנפש.
שבזה ומובן תמידי. בדבר הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי טבע], נעשה הרגל המקומות: ברוב המובא [כלשון
בעבודה וענינו בלבד, דמיעוטא" "מיעוטא הוא כאשר גם - וזאת בטל", אינו ד"קבוע ובאופן התוקף, ענין ישנו

זו. מעבודה אותו מזיזות אינן שבעולם רוחות כל שאפילו -

חיּות של באופן נעשית זו שעבודה - וחידוש שינוי של באופן שהיא בעבודה מעלה יש זאת, ולעומת
כאשר מהֿשאיןֿכן מיוחדת, והתלהבות חיּות מתוך נעשה חדש שדבר במוחש שרואים כפי ורעש, והתלהבות
יהיו לא ו): ו, (ואתחנן התורה על רש"י בפירוש המובא ובלשון תמיד. ונשנה החוזר קבוע דבר אודות מדובר

לקראתה. רצין שהכל כחדשה אלא סופנה, אדם שאין ישנה כדיוטגמא בעיניך

שאמירת מכיון - הרצוי היפך היא יום בכל הלל שאמירת ב) קיח, (שבת ז"ל רבותינו במאמר גם וכמודגש
והקבועה. הרגילה להנהגה שייך זה ואין בזה, וכיוצא נס של ענין הרגיל, מדרך היוצא חידוש עם קשורה הלל

.Ëב שגם היינו, לחבירו, אחד מסייעים אלו עבודה אופני ב' כאשר - היא העבודה שלימות עניניוהנה,
(שאין הקבועים העבודה בעניני וגם בנפש. וקביעות דתוקף העילוי יהיה וחידוש, שינוי של באופן שהם העבודה

חדש. בדבר כמו ורעש והתלהבות דחיּות העילוי יהיה שינוי), בהם
התפילה: בענין - לדבר דוגמא

וימיםֿטובים, שבתות החול, ימי השנה, ימי בכל בשוה הוא אחרונות וג' ראשונות דג' שהנוסח אףֿעלֿפי
ראשונות ג' אמירת דומה שאינה במוחש רואים הרי - שינויים) בו שאין קבוע (דבר הכיפורים ויום השנה ראש
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זה וענין יותר. לכוון יהודי משתדל שאז הכיפורים, ויום השנה בראש לאמירתם השנה, ימי בכל אחרונות וג'
בידעו בזה, וכיוצא אנדערש"), גאר זיך שאלקט ("ער יותר בתפילתו שמתנועע - פשוט איש אצל גם ניכר
שוב - אלו שעות יעברו וכאשר בלבד, אלו שעות במ"ח הוא - וכו' שופר תקיעת - השנה" ד"ראש שהעילוי

זה. עילוי לו יהיה לא

(זבחים הגמרא ובלשון הקבועה, בעבודה גם חודרת - חדשה שבעבודה וההתלהבות החיּות שמעלת ונמצא,
עילוי פועלת וחידוש) דשינוי (עבודה זה דיום המיוחדת שהקדושה היינו, לתמידין", "אהנאי א): עמוד ריש צא,
("תמידין", הקבועה בעבודה שגם - השנה ימי בכל נמשכת זו ופעולה קבועה). (עבודה ב"תמידין" גם והוספה

כו'. והתלהבות חיּות - החידוש שבענין העילוי יהיה השנה, ימי דכל אחרונות) וג' ראשונות ג'

של באופן שהם בענינים שגם לאידך, גם פועל זה הרי - הקבועה בעבודה גם נמשך החידוש שענין ומכיון
כו'. והקביעות התוקף ענין קבוע, דדבר העילוי יהיה וחידוש, שינוי

.È:העיבור דשנת הענין בתוכן המרומז - יותר עוד נעלה עבודה אופן ישנו אמנם,
אחד דבר שנעשים זאת, עוד אלא לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות אלו עבודה אופני שב' בלבד זו לא
ותמידיות) (קביעות השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, שנת ובדוגמת עלֿדרך ממש,

ביניהם. חילוק יהיה שלא כך וחידוש), (שינוי הירח למהלך

בזה: והענין

עבודה אופני ב' שישנם הוא הדברים פירוש הרי לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות העבודה אופני ב' כאשר
לחבירו. מסייע אחד שכל אלא בפניֿעצמם,

היינו, יחד, גם משניהם למעלה להיותו - אלו עבודה אופני ב' משתווים שבו עבודה אופן ישנו אמנם,
ל ותמידיות קביעות שבין החילוק מכללות "בכללמעלה נפש, דמסירת העבודה אופן שזהו - וחידוש שינוי

נפקאֿמינה כל ללא כו', ציור של מענין למעלה היא זו שעבודה והגבלה, מדידה מכל שלמעלה עבודה מאדך",
חידוש. של ענין או קביעות של ענין אודות מדובר אם

אלא אלו, פרטים ב' ישנם אז גם כי וחידוש, דקביעות הפרטים קיימים אינם זו שבעבודה לומר הכוונה ואין
בשוה. ששניהם

בזה: וההסברה

לקיים בלבד, שמים מלכות עול קבלת מצד אם כי שבמצוות, והסגולה העילוי מצד אינה עבודתו כאשר גם
מכיון הרי - עילוי) כל אין עצים שבחטיבת (אף עצים" לחטוב נצטווינו "אילו הידוע: ובלשון הבורא, רצון
ישנה בודאי - זו פרטית כוונה גם שתהיה הוא הבורא וציווי זו, דמצוה הפרטית הכוונה גם ישנה מצוה שבכל

נפש. ומסירת עול דקבלת התנועה מצד הוא גופא זה שענין אלא שבמצוה, הפרטית הכוונה גם אצלו

הירח, למהלך השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, בשנת מודגש זה ענין - וכאמור
שישנם – האדם בעבודת וענינו בהשוואה. ששניהם אלא הלבנה, ושנת החמה דשנת הענין ישנו אז שגם היינו,

נפש. ומסירת עול' ה'קבלת ענין מצד - בהשוואה ששניהם אלא וחידוש, דתמידיות העבודה אופני ב'

.‡Èותיכף העיקר", הוא "המעשה בפועל, מעשה של בענינים להתבטא צריכים אלו הוראות כל - וכאמור
השבת. יום עצמו, זה ליום בנוגע - ומיד

דרעוין, רעוא חצות, לאחרי השבת ביום מנחה תפילת להתפלל הולכים כאשר ובפשטות:

כמבואר התפילה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר כידוע השבת, דיום בעבודה העילוי תכלית -

תורה דברי לדבר התירו בקושי ג) הלכה טו פרק (שבת בירושלמי שכתוב מה עלֿפי א) (קיג, אור' ב'תורה
בזמן היא נעלית הכי הדרגא - גופא ובזה התפילה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר מכיון בשבת,
שלאחריֿזה השבוע ימי כל על פעולתה נוספת: ומעלה רצון", עת ה' לך תפלתי "ואני דרעוין", "רעוא המנחה,

- הבא השבוע בפרשת בתורה קורין מנחה לתפילת בהקדמה שכן, הבאה, דשבת מנחה לתפילת עד

ראש" כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין ז"ל רבותינו כמאמר תפילה, כל שלפני ההתבוננות על נוסף הנה
למע בנוגע מיוחדת התבוננות להיות צריכה מוסיף- זה שכל בארוכה, לעיל כמבואר זו, דשבת המיוחדות לות

יותר. נעלה באופן שלאחריֿזה, הימים כל על בפעולתה וכן התפילה, בענין "אהנאי"] הגמרא: [ובלשון ומסייע
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ששם מכיון "תרומה", פרשת - ובעניננו הפרשה, של משמה הנלמדת ההוראה על להתעכב יש - לראש ולכל
זו. בפרשה מופיעים כולם שכן, הפרשה, עניני לכל השייך כללי ענין הוא הפרשה

בד הרמז, בדרך הפשט, בדרך ביאורים, אופני כמה שבו גופא, זה להקדיםובענין יש - הסוד ובדרך הדרוש רך
כי: הפשט, בדרך הענין ביאור את

הכלל קיים והסוד הדרוש הרמז, בדרך בלימוד גם שהרי - התורה חלקי לכל שייך הפשט בדרך הלימוד
לגמרא", עשרה חמש "בן לבינה", ארבעים ל"בן - התורה לומדי לכל וכן פשוטו", מידי יוצא מקרא ש"אין
"מלמדו" תורה", מלמדו אביו לדבר מתחיל "משהתינוק - לפניֿזה ועוד למקרא", חמש ו"בן למשנה" עשר "בן

הפשט. בדרך ללימוד אלא אינה הכוונה ובודאי "לימוד", בשם נקרא זה שענין היינו, דייקא,

(סעיף לעיל וכאמור העיקר", הוא ש"המעשה מכיון - בפועל למעשה בהוראה להתבטא צריך זה ענין וגם
ישראל. בני כל שווים המעשה שבענין ב)

.‚È,(הפסוק על רש"י (פירוש הפרשה לשון (א) פירושים: שני - הפשט בדרך - "תרומה" תיבת בפירוש
גם מובן זה פירוש אבל א), קמז, (פרשתנו הזהר כפירוש - הרמה מלשון (ב) "אפרשותא", בתרגום: הוא וכן

בזה. וכיוצא ידי", "תרום נסי", "ארים כמו הפשט, בדרך
בזה: והענין

עשיית עבור בפרשה] האמורים דברים וט"ו י"ג ושאר ונחושת, כסף [זהב, מממונו חלק הפריש יהודי כאשר
שלפני למרות כלומר: הקדש. של ממון נעשה הדבר שכן, בדבר, קדושה נפעלת זו הפרשה עלֿידי הרי המשכן,
אחת חיטה הפרשת ועלֿדרך בדבר. קדושה פועלת עצמה ההפרשה הנה - ממונו משאר חלק זה היה ההפרשה
- שבכרי) החיטים (כשאר חולין היותה שתמורת זו, בחיטה קדושה נפעלת שעלֿידיֿזה תרומה, לשם מהכרי

דתרומה. הקדושה בה נפעל

ותרומה להקדש בנוגע הדעות [כב' מחשבתו או דיבורו עלֿידי שהרי - האדם פעולת עלֿידי נפעל זה וענין
לוי לקוטי וראה ב. עמוד סוף כו, שבועות (ראה במחשבה גם שמספיק או דוקא, דיבור להיות צריך אם - כו'

חולין. שהיה בדבר קדושה נפעלת שאֿד)] עמוד אגרות יצחק

של בעלותו - לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות האדם של ביכולתו כיצד מובן, אינו שלכאורה ואף
לרשות, מרשות מעבירו שעלֿידיֿזה במתנה, לתתו או למכרו שביכולתו בכך להתבטא יכולה החפץ על האדם

לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות ביכולתו כיצד אבל

שמבטן היינו, בריאתו, עצם מצד הקב"ה עלֿידי הנקבעת קדושה היא בזה, וכיוצא בכור קדושת בשלמא
של ביכולתו כיצד תמוה, ולכאורה מקדישו, שהאדם חולין של דבר אודות מדובר כאן אבל לה'; קדוש הוא

מחולי הדבר מהות את לשנות לקדושה?!האדם ן

בדבר קדושה להמשיך ליהודי כח נתן שהקב"ה היינו, הקב"ה, של בכוחו נפעל זה שענין - בזה הביאור הנה
שמצד היינו, אני", קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם שכתוב כמו (חולין), קדושה בו אין עצמו שמצד
גשמי, בדבר קדושה לפעול בכוחם יש ועלֿידיֿזה ישראל, בני אצל גם הקדושה ענין נפעל הקב"ה של קדושתו

לקודש. מחולין מהותו את לשנות

של שבכוחו מכיון - למטה מלמעלה המשכה ענינה ש"הפרשה" חסידות בדרושי המבואר הענין תוכן וזהו
בזה). וכיוצא הקדש, או (תרומה קדושה בו וממשיך (חולין), קדושה בו שאין גשמי דבר האדם לוקח הקב"ה,

הרמה: מלשון תרומה - יותר עוד נעלה ענין ישנו אמנם,

במציאות קדושה של ענין שממשיכים רק ולא למעלה, ומתרומם מתעלה הדבר שמציאות - פירושה הרמה
ה'מטה'.

בו שהמשיכו מפני ורק כן, לפני שהיה ועולם גדר באותו נשאר שהדבר - פירושה הפרשה ביאור: ליתר
זה. ועולם שבגדר הדברים משאר הפרשה) מלשון (תרומה מופרש נעשה לכן (מלמעלה), אחר ממקום קדושה
שאינו לגמרי, אחר ועולם לגדר - למעלה מלמטה העלאה למעלה, מורם נעשה שהדבר - פירושה הרמה אבל

כלל. בערך
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שלמדים ההוראות אודות לעיל להמדובר בהתאם - העבודה עניני בכל טובות החלטות לקבלת בנוגע כן וכמו
בארוכה. כנ"ל יחד, צירופם וכן זו, דשבת הפרטיים מהענינים אחד מכל

ענינו, לפי ואחד אחד כל המעשה, לשפת - לעיל המדוברים הענינים כל את יתרגם אחד שכל ויהיֿרצון
ממש, בפועל לקיימן - והעיקר בפועל, למעשה בנוגע טובות החלטות להחליט - ובפשטות

ענין לו מזמין שהקב"ה - בזה הפירוש וכידוע למעשה", מצרפה הקב"ה טובה ש"מחשבה הובטחנו זה ועל
טובה. מחשבה עם ביחד טוב מעשה - שלם דבר ישנו ועלֿידיֿזה הטובה, למחשבה שיצטרף בפועל מעשה של

והשלימה האמיתית גאולה הגאולה, לשלימות ממש בקרוב באים - ועבודתינו במעשינו השלימות ומענין
צדקנו, משיח עלֿידי

בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והיה זו: דשבת בהפטרה המובא היעוד יקויים שאז
שבת בכל לרגל יעלו לבוא שלעתיד הפסוק) (על בילקוט וכדאיתא כג), סו, (ישעיה לפני" להשתחוות
כל שיבוא אפשר "והיאך שם: בילקוט שממשיך וכפי בשבתו", שבת ומדי בחדשו חודש "מדי וראשֿחודש,
הוא . . לירושלים אותם ומביאים אותם וטוענים באים העבים אלא . . חודש ובכל שבת בכל בירושלים בשר

ארובותיהם". אל וכיונים תעופינה כעב אלה מי מקלסן שהנביא

"ארו - כזה באופן תהיה עצמה הגאולה גם הרי גו'", תעופינה ד"כעב באופן תהיה לרגל שהעליה וכשם
ממש. בימינו במהרה ד"אחישנה", באופן שמיא", ענני עם

***

.·Èעלֿפי היא התורה בפרשיות הקריאה [שכן, השבוע פרשת עם הקשור זו, בשבת עיקרי ענין עוד ישנו
תרומה. פרשת בתורה קורין שבה - שבת] בכל אחת פרשה השנה, שבתות סדר

השבת ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבוע, פרשת עם "לחיות" שצריכים הידועה הזקן אדמו"ר תורת ועלֿפי
השבוע, מפרשת שלמדים המיוחדות ההוראות על להתעכב שיש מובן, - כולה הפרשה כל את בתורה קורין שאז

תרומה. פרשת

ובהקדים:

סוף, דאין באופן היא כולה התורה שכללות כשם שהרי - סוף אין עד ענינים ריבוי ישנם תרומה בפרשת
מארץ "ארוכה שכתוב בנוגעכמו גם הוא כך מספר", אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים ים", מני ורחבה מדה

קץ. אין עד ענינים ריבוי בה שיש בתורה, שלימה פרשה - ובפרט שבתורה, פרטי ענין לכל

הלכה א פרק תורה תלמוד (הלכות הרמב"ם כפסקֿדין התורה, בלימוד חייב מישראל ואחד אחד כל דהנה,
שחייב ועד כו'", יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר, בין עני בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש "כל ח)
הלכות חידושי "לחדש שצריך ב) הלכה ב פרק תורה תלמוד (הלכות הזקן אדמו"ר כפסקֿדין בתורה, לחדש
הקודש אגרת גם (ראה התורה חלקי בכל לחדש היינו, כו'", ההגדות בדרשות וכן . . בלבו שיש רוחב לפי רבות
אחד שלכל – בתורתך" חלקנו "ותן בענין וכידוע לה". "לאפשה ב): יב, א (חלק הזהר ובלשון כ"ו), סימן
זה וכל לחדש. עתיד ותיק שתלמיד מה בתורה, מחדש שהוא מה שזהו בתורה, מיוחד חלק יש מישראל ואחד

שבתורה. פרטי ענין בכל לחדש שבכוחו ועד התורה, חלקי בכל - כאמור -

גבול, בלי של באופן מרוב", יספר ולא ימד לא אשר ישראל בני מספר "והיה שנאמר מכיון ועלֿפיֿזה:
בהתאם - גבול דבלי באופן הם שבתורה פרטי ענין בכל לחדש ותיק" "תלמיד שיכול החידושים שגם נמצא,

זה. פרטי בענין לחדש וביכולתם שבכוחם ישראל בני של למספרם

באופן [שרק בשכלו דבר להבין כדי אחת. בבת ענינים ריבוי ולבאר ללמוד שאיֿאפשר ופשוט מובן אמנם,
בהכרח - כו'] מבין אינו אם מהֿשאיןֿכן שבעלֿפה, תורה ללימוד בנוגע התורה לימוד ידיֿחובת יוצא כזה
- בשכלו. הדבר את ותופס שמשיג עד פרטיו, כל על ולבררו ללבנו בפניֿעצמו, פרטי ענין כל על להתעכב
פרט כל על ולהתעכב ללמוד בהכרח זה, עם ביחד אבל כללית, בידיעה שיש הצורך את שולל זה אין אמנם,

בפניֿעצמו. ופרט

הענינים כל את ולבאר ללמוד אפשרות שאין - תרומה שבפרשת הענינים לריבוי בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
מסויים. פרטי ענין על להתעכב בהכרח אלא אחת, בבת
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ששם מכיון "תרומה", פרשת - ובעניננו הפרשה, של משמה הנלמדת ההוראה על להתעכב יש - לראש ולכל
זו. בפרשה מופיעים כולם שכן, הפרשה, עניני לכל השייך כללי ענין הוא הפרשה

בד הרמז, בדרך הפשט, בדרך ביאורים, אופני כמה שבו גופא, זה להקדיםובענין יש - הסוד ובדרך הדרוש רך
כי: הפשט, בדרך הענין ביאור את

הכלל קיים והסוד הדרוש הרמז, בדרך בלימוד גם שהרי - התורה חלקי לכל שייך הפשט בדרך הלימוד
לגמרא", עשרה חמש "בן לבינה", ארבעים ל"בן - התורה לומדי לכל וכן פשוטו", מידי יוצא מקרא ש"אין
"מלמדו" תורה", מלמדו אביו לדבר מתחיל "משהתינוק - לפניֿזה ועוד למקרא", חמש ו"בן למשנה" עשר "בן

הפשט. בדרך ללימוד אלא אינה הכוונה ובודאי "לימוד", בשם נקרא זה שענין היינו, דייקא,

(סעיף לעיל וכאמור העיקר", הוא ש"המעשה מכיון - בפועל למעשה בהוראה להתבטא צריך זה ענין וגם
ישראל. בני כל שווים המעשה שבענין ב)

.‚È,(הפסוק על רש"י (פירוש הפרשה לשון (א) פירושים: שני - הפשט בדרך - "תרומה" תיבת בפירוש
גם מובן זה פירוש אבל א), קמז, (פרשתנו הזהר כפירוש - הרמה מלשון (ב) "אפרשותא", בתרגום: הוא וכן

בזה. וכיוצא ידי", "תרום נסי", "ארים כמו הפשט, בדרך
בזה: והענין

עשיית עבור בפרשה] האמורים דברים וט"ו י"ג ושאר ונחושת, כסף [זהב, מממונו חלק הפריש יהודי כאשר
שלפני למרות כלומר: הקדש. של ממון נעשה הדבר שכן, בדבר, קדושה נפעלת זו הפרשה עלֿידי הרי המשכן,
אחת חיטה הפרשת ועלֿדרך בדבר. קדושה פועלת עצמה ההפרשה הנה - ממונו משאר חלק זה היה ההפרשה
- שבכרי) החיטים (כשאר חולין היותה שתמורת זו, בחיטה קדושה נפעלת שעלֿידיֿזה תרומה, לשם מהכרי

דתרומה. הקדושה בה נפעל

ותרומה להקדש בנוגע הדעות [כב' מחשבתו או דיבורו עלֿידי שהרי - האדם פעולת עלֿידי נפעל זה וענין
לוי לקוטי וראה ב. עמוד סוף כו, שבועות (ראה במחשבה גם שמספיק או דוקא, דיבור להיות צריך אם - כו'

חולין. שהיה בדבר קדושה נפעלת שאֿד)] עמוד אגרות יצחק

של בעלותו - לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות האדם של ביכולתו כיצד מובן, אינו שלכאורה ואף
לרשות, מרשות מעבירו שעלֿידיֿזה במתנה, לתתו או למכרו שביכולתו בכך להתבטא יכולה החפץ על האדם

לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות ביכולתו כיצד אבל

שמבטן היינו, בריאתו, עצם מצד הקב"ה עלֿידי הנקבעת קדושה היא בזה, וכיוצא בכור קדושת בשלמא
של ביכולתו כיצד תמוה, ולכאורה מקדישו, שהאדם חולין של דבר אודות מדובר כאן אבל לה'; קדוש הוא

מחולי הדבר מהות את לשנות לקדושה?!האדם ן

בדבר קדושה להמשיך ליהודי כח נתן שהקב"ה היינו, הקב"ה, של בכוחו נפעל זה שענין - בזה הביאור הנה
שמצד היינו, אני", קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם שכתוב כמו (חולין), קדושה בו אין עצמו שמצד
גשמי, בדבר קדושה לפעול בכוחם יש ועלֿידיֿזה ישראל, בני אצל גם הקדושה ענין נפעל הקב"ה של קדושתו

לקודש. מחולין מהותו את לשנות

של שבכוחו מכיון - למטה מלמעלה המשכה ענינה ש"הפרשה" חסידות בדרושי המבואר הענין תוכן וזהו
בזה). וכיוצא הקדש, או (תרומה קדושה בו וממשיך (חולין), קדושה בו שאין גשמי דבר האדם לוקח הקב"ה,

הרמה: מלשון תרומה - יותר עוד נעלה ענין ישנו אמנם,

במציאות קדושה של ענין שממשיכים רק ולא למעלה, ומתרומם מתעלה הדבר שמציאות - פירושה הרמה
ה'מטה'.

בו שהמשיכו מפני ורק כן, לפני שהיה ועולם גדר באותו נשאר שהדבר - פירושה הפרשה ביאור: ליתר
זה. ועולם שבגדר הדברים משאר הפרשה) מלשון (תרומה מופרש נעשה לכן (מלמעלה), אחר ממקום קדושה
שאינו לגמרי, אחר ועולם לגדר - למעלה מלמטה העלאה למעלה, מורם נעשה שהדבר - פירושה הרמה אבל

כלל. בערך
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שלמדים ההוראות אודות לעיל להמדובר בהתאם - העבודה עניני בכל טובות החלטות לקבלת בנוגע כן וכמו
בארוכה. כנ"ל יחד, צירופם וכן זו, דשבת הפרטיים מהענינים אחד מכל

ענינו, לפי ואחד אחד כל המעשה, לשפת - לעיל המדוברים הענינים כל את יתרגם אחד שכל ויהיֿרצון
ממש, בפועל לקיימן - והעיקר בפועל, למעשה בנוגע טובות החלטות להחליט - ובפשטות

ענין לו מזמין שהקב"ה - בזה הפירוש וכידוע למעשה", מצרפה הקב"ה טובה ש"מחשבה הובטחנו זה ועל
טובה. מחשבה עם ביחד טוב מעשה - שלם דבר ישנו ועלֿידיֿזה הטובה, למחשבה שיצטרף בפועל מעשה של

והשלימה האמיתית גאולה הגאולה, לשלימות ממש בקרוב באים - ועבודתינו במעשינו השלימות ומענין
צדקנו, משיח עלֿידי

בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והיה זו: דשבת בהפטרה המובא היעוד יקויים שאז
שבת בכל לרגל יעלו לבוא שלעתיד הפסוק) (על בילקוט וכדאיתא כג), סו, (ישעיה לפני" להשתחוות
כל שיבוא אפשר "והיאך שם: בילקוט שממשיך וכפי בשבתו", שבת ומדי בחדשו חודש "מדי וראשֿחודש,
הוא . . לירושלים אותם ומביאים אותם וטוענים באים העבים אלא . . חודש ובכל שבת בכל בירושלים בשר

ארובותיהם". אל וכיונים תעופינה כעב אלה מי מקלסן שהנביא

"ארו - כזה באופן תהיה עצמה הגאולה גם הרי גו'", תעופינה ד"כעב באופן תהיה לרגל שהעליה וכשם
ממש. בימינו במהרה ד"אחישנה", באופן שמיא", ענני עם

***

.·Èעלֿפי היא התורה בפרשיות הקריאה [שכן, השבוע פרשת עם הקשור זו, בשבת עיקרי ענין עוד ישנו
תרומה. פרשת בתורה קורין שבה - שבת] בכל אחת פרשה השנה, שבתות סדר

השבת ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבוע, פרשת עם "לחיות" שצריכים הידועה הזקן אדמו"ר תורת ועלֿפי
השבוע, מפרשת שלמדים המיוחדות ההוראות על להתעכב שיש מובן, - כולה הפרשה כל את בתורה קורין שאז

תרומה. פרשת

ובהקדים:

סוף, דאין באופן היא כולה התורה שכללות כשם שהרי - סוף אין עד ענינים ריבוי ישנם תרומה בפרשת
מארץ "ארוכה שכתוב בנוגעכמו גם הוא כך מספר", אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים ים", מני ורחבה מדה

קץ. אין עד ענינים ריבוי בה שיש בתורה, שלימה פרשה - ובפרט שבתורה, פרטי ענין לכל

הלכה א פרק תורה תלמוד (הלכות הרמב"ם כפסקֿדין התורה, בלימוד חייב מישראל ואחד אחד כל דהנה,
שחייב ועד כו'", יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר, בין עני בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש "כל ח)
הלכות חידושי "לחדש שצריך ב) הלכה ב פרק תורה תלמוד (הלכות הזקן אדמו"ר כפסקֿדין בתורה, לחדש
הקודש אגרת גם (ראה התורה חלקי בכל לחדש היינו, כו'", ההגדות בדרשות וכן . . בלבו שיש רוחב לפי רבות
אחד שלכל – בתורתך" חלקנו "ותן בענין וכידוע לה". "לאפשה ב): יב, א (חלק הזהר ובלשון כ"ו), סימן
זה וכל לחדש. עתיד ותיק שתלמיד מה בתורה, מחדש שהוא מה שזהו בתורה, מיוחד חלק יש מישראל ואחד

שבתורה. פרטי ענין בכל לחדש שבכוחו ועד התורה, חלקי בכל - כאמור -

גבול, בלי של באופן מרוב", יספר ולא ימד לא אשר ישראל בני מספר "והיה שנאמר מכיון ועלֿפיֿזה:
בהתאם - גבול דבלי באופן הם שבתורה פרטי ענין בכל לחדש ותיק" "תלמיד שיכול החידושים שגם נמצא,

זה. פרטי בענין לחדש וביכולתם שבכוחם ישראל בני של למספרם

באופן [שרק בשכלו דבר להבין כדי אחת. בבת ענינים ריבוי ולבאר ללמוד שאיֿאפשר ופשוט מובן אמנם,
בהכרח - כו'] מבין אינו אם מהֿשאיןֿכן שבעלֿפה, תורה ללימוד בנוגע התורה לימוד ידיֿחובת יוצא כזה
- בשכלו. הדבר את ותופס שמשיג עד פרטיו, כל על ולבררו ללבנו בפניֿעצמו, פרטי ענין כל על להתעכב
פרט כל על ולהתעכב ללמוד בהכרח זה, עם ביחד אבל כללית, בידיעה שיש הצורך את שולל זה אין אמנם,

בפניֿעצמו. ופרט

הענינים כל את ולבאר ללמוד אפשרות שאין - תרומה שבפרשת הענינים לריבוי בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
מסויים. פרטי ענין על להתעכב בהכרח אלא אחת, בבת
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וזיע" ורתת ויראה "אימה הלשונות שד' קטן) למועד הש"ס (לקוטי האריז"ל בכתבי המבואר עלֿפי ובפרט
ענינו תורה שמתן מכיון היא, - "כאן" והן "להלן" הן - תורה למתן ששייכותם הוי', שם אותיות ד' כנגד הם
(אורח בשולחןֿערוך שכתוב ממה (כמובן וחיותך כחך - "אלקיך" נעשה ש"הוי'" שפירושו אלקיך", הוי' "אנכי

כו')], השמות בכוונת ה) סימן חיים

לקדושה, "מרכבה" בבחינת המצוה) (המקיימים גופו אברי נעשים שעלֿידיֿזה – המצוות לקיום בנוגע והן
- עילוי פועל המצוה שקיום ומובן, כג), פרק (תניא אחרת" מצוה עושה או לעניים צדקה המחלקת היד "כגון

המצוה. את מקיימים שבו הזמן במציאות גם - הרמה של באופן

מסויים זמן יפריש שהאדם היינו, הפרשה, של לענין גם זקוקים שבהם החול, לימי בנוגע הוא זה כל אמנם,
סתם; חול של ענין הוא זמן הרי זאת, לולי שכן, קדושה, לעניני

החול ימי משאר ומובדל מופרש השבת שיום מכיון ההפרשה, בפעולת צורך אין - השבת ליום בנוגע אבל
של ענין בזה לפעול - היא היהודי של ועבודתו וקיימא". "מקדשא ז"ל: חכמינו ובלשון האדם, עבודת ללא גם
כמדובר השבת, דקדושת התענוג בענין מוסיף שעלֿידיֿזה עונג", לשבת ד"וקראת המצוה קיום עלֿידי הרמה,
בשבת" המתענג "כל ולא השבת", את המענג "כל א) קיח, (שבת ז"ל חכמינו לשון דיוק אודות פעמים כמה
דרעוין", ד"רעוא בזמן שלישית לסעודה זה דענין מהשייכות [ולהעיר השבת ביום תענוג תוספת פועל שיהודי -

מצרים"]. בלי "נחלה אביך", יעקב "נחלת עם קשורה זו סעודה שכן,

.ÂËעבודת פרטי לכל ביחס גם הוא כן הזמן, לענין ביחס והרמה דהפרשה הענינים ב' שנתבארו כשם והנה,
ו בנוגעהאדם, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - תרומה בפרשת מדובר שאודותיו והכללי העיקרי לענין עד

מישראל: ואחד אחד כל של הפרטיים לחייו
היינו, ואחד, אחד כל בתוך רבים, לשון - בתוכם בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - היא יהודי של עבודתו
יתברך. לו ומשכן מקדש נעשה ביתו שגם - זה בכח - שפועל ועד פנימה, שבלבו המקדש את ולגלות לעורר

והרמה: דהפרשה הענינים ב' ישנם - הפרטי מביתו מקדש דעשיית - זו ובעבודה

בעיר זו, שבשכונה הבתים שאר מכל ומובדלים מופרשים יהיו בו אשר וכל שהבית לפעול צריך - לראש לכל
וקדושה. יהדות עניני עבור נועדו הבית וכלי יהודי", "בית הוא זה בית שכן, כולו. העולם ובכל זו במדינה זו,

ומצוותיה התורה באור ומאיר חדור בו, אשר וכל היהודי של ביתו כאשר - הרמה של ענין נפעל כן ולאחרי
הבית, קרשי הן וכליו, המשכן בדוגמת שיהיה בו אשר וכל הבית את ומעלים מרימים שעלֿידיֿזה ממש, בפועל
שבמשכן, והמנורה השולחן בדוגמת - שבבית והמנורה השולחן הן והיריעות, הקרשים בדוגמת - והגג הכתלים

המשכן. קדושת ובדוגמת עלֿדרך קדושה נפעלת שבכולם שבבית, הפרטים שאר לכל בנוגע בזה וכיוצא

לכל והרמה, דהפרשה הענינים ב' היו המשכן שבמעשה שכשם היינו, לדורות", - תעשו "וכן נאמר זה ועל
המשכן לעשיית בנוגע גם הוא כן יג), סעיף (כנ"ל מקדש" לי "ועשו כך ואחר תרומה", לי "ויקחו לראש
הענינים ב' בה להיות שצריכים - הדורות כל סוף עד מישראל ואחד אחד כל של הפרטית בעבודתו - "לדורות"
ענינים כשאר הבטחה, לשון וגם ציווי לשון גם הוא - לדורות" תעשו, "וכן - זה שענין ומובן, והרמה. דהפרשה

בזה. כיוצא

.ÊËכל של הפרטי בביתו בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו בענין ועבודתינו מעשינו כללות עלֿידי והנה,
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בית לבנין ממש בקרוב זוכים - מישראל ואחד אחד

זהר פקודי. פרשת סוף תנחומא (ראה השמים מן ויתגלה ומשוכלל בנוי השלישי המקדש שבית אף דהנה,
בזה, וכיוצא בלילה, או ביום תמיד, לבוא יכול שלכן א), עמוד סוף מא, סוכה ותוספות רש"י א. כח, א חלק
פעולת גם בו יהיה משמים שיבוא זה עם שביחד ידוע הרי - ועבודתינו דמעשינו הענין בזה שייך מה כן, ואם

אדם: ידי

רבותינו במדרשי איתא ט), ב, (איכה שעריה" בארץ "טבעו הפסוק במדברעל הפסוק. על רבה (איכה ז"ל
השמים, מן השלישי המקדש בית ירד וכאשר במקומן, ונגנזו טבעו המקדש בית ששערי יג) טו, פרשה רבה

במקומם. ויעמידום המקדש, בית שערי ויתגלו יעלו

עצמו המקדש שבית כשם - בארץ" ש"טבעו המקדש בית בשערי להשתמש הצורך מהו מובן: אינו ולכאורה
השמים?! מן המקדש שערי גם לרדת יכולים השמים, מן ירד
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המשכן: בתרומת ישנם - אלו ענינים ושני

שפועל היינו, המשכן, עשיית עבור מממונו חלק מפריש שיהודי היינו, תרומה", לי "ויקחו - לראש לכל
הדבר נשאר לאחריֿזה גם אבל למטה), מלמעלה (המשכה מממונו שהפריש מסויים בחלק קדושה וממשיך

ה'מטה'. בגדרי

ענין וכליו, המשכן את מהם ועשו ונחושת וכסף הזהב את שלקחו היינו, מקדש", לי "ועשו - ולאחריֿזה
וכליו. מהמשכן חלק נעשה זה דבר שכן, כלל. שבאיןֿערוך ועולם לגדר הרמה של

לפירוש בנוגע - מקדש" לי "ועשו תרומה", לי "ויקחו - אלו ענינים ב' כט) (סעיף לקמן שיתבארו [וכפי
התורה]. על רש"י

.„È:פשוטות באותיות - האדם בעבודת אלו ענינים ב' ביאור
הרמה. של ענין גם ולפעול בזה להוסיף עליו כך ואחר לקדושה, מעניניו להפריש יהודי צריך - לראש לכל

ענינים ויש והרמה, הפרשה לפעול צריכים שבהם ענינים ישנם ענינו: לפי דבר בכל - פרטים ריבוי ובזה
הרמ של ענין לפעול צריכים בזה.שבהם וכיוצא ועומדים, מופרשים שהם מכיון בלבד, ה

הזמן: בענין - ולדוגמא

- המצוות קיום או התורה לימוד תפילה, קדושה, עניני עבור היום מזמן מסויים חלק מפריש יהודי כאשר
ו"עת זכאי" "זמן מסוגל", "זמן שנעשה בכך (המופרש), זה מסויים בזמן עילוי פועלת עצמה זו הפרשה הרי

קדושה. עניני עבור רצון"

ההפרשה פעולת שעלֿידי אלא הקודם, וסוג בגדר נשאר זה שזמן היינו, בלבד, הפרשה של ענין זהו אמנם,
כו'. רצון" ו"עת מסוגל" "זמן שנעשה - מיוחד עילוי בו נעשה

במציאות הרמה נפעלת שאז בפועל, קדושה בעניני עוסק היהודי כאשר - ד"הרמה" הענין בא ולאחריֿזה
היינו, האדם), של פעולתו עלֿידי הפרשה רק (לא המצוה ענין מצד - שבאיןֿערוך לדרגא שמתעלה הזמן

קדושה. של מציאות ונעשה למעלה מלמטה שמתעלה

גדר באותו הוא זה זמן הרי - המצוות בקיום או התורה בלימוד בתפילה, עוסק שהיהודי לפני ובפשטות:
אבל רצון", "עת שיהיה מיוחד עילוי בו נפעל קדושה, לעניני הפרישו שהאדם שמפני אלא היום, זמני כשאר
ומתעלה מתרומם - ממש בפועל ומצוות תורה בעניני עוסק כאשר אמנם, היום; זמני שאר וסוג בערך עדיין הוא

והמצוה. התורה קדושת מצד לגמרי אחר וסוג לגדר זה זמן

כו', מעלה של המקדש בית כנגד מכוון מקום השמים", שער "וזה נאמר עליה - התפילה לענין בנוגע הן
לדרגא הרמה, של באופן עילוי - היהודי מתפלל שבו הזמן בחלק גם עילוי נפעל התפילה שעלֿידי ומובן,

לגמרי, שבאיןֿערוך

הקורא "כל ז"ל רבותינו מאמר עלֿפי ובפרט כאש", דברי כה "הלא נאמר עליה - התורה ללימוד בנוגע הן
ד'מתן הענין בדוגמת נעשה זה שזמן פועל בתורה לימודו שעלֿידי היינו, כנגדו", ושונה קורא הקב"ה ושונה,

ממש, תורה'

להלן "מה א) כב, (ברכות ז"ל רבותינו מאמר בפירוש א) סז, יתרו אור (תורה הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי
להלן מה זה, דמיון מובן אינו ש"לכאורה ובזיע", וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע, וברתת וביראה באימה
התורה בעסק מהֿשאיןֿכן ה', דבר בפנים ופנים הקולות, את רואים העם וכל סיני, הר במעמד שהרי כאן, אף
שיהודי היינו, כאן", אף כו' להלן "מה לדרוש אמת" "תורת יכולה כיצד בפניֿעצמו"? שלומד אדם כל של
- ממש סיני הר במעמד כמו וזיע" ורתת ויראה "אימה מרגיש...] כאילו עצמו את שיעשה [לא באמת ירגיש

קולות היו סיני הר במעמד להלןהרי "מה הדמיון איפוא מהו כן, ואם וכו', וכו' מרכבה מעשה ראיית ולפידים,
שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל אחד שבכל התורה עסק ש"גם הדברים, ביאור אלא - כאן"?! אף כו'
תורה דמתן הענין בדוגמת זה הרי - ממש" ה' "דבר - תורה דמתן העיקרי הענין שישנו ומכיון מסיני", למשה
אימה עליו "תפול ולכן, ממש", ה' "דבר ישנו כאשר מרכבה" ד"מעשה הענין נפקאֿמינה למאי שהרי ממש,

סיני", מהר היום קבלה כאילו ויראה
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וזיע" ורתת ויראה "אימה הלשונות שד' קטן) למועד הש"ס (לקוטי האריז"ל בכתבי המבואר עלֿפי ובפרט
ענינו תורה שמתן מכיון היא, - "כאן" והן "להלן" הן - תורה למתן ששייכותם הוי', שם אותיות ד' כנגד הם
(אורח בשולחןֿערוך שכתוב ממה (כמובן וחיותך כחך - "אלקיך" נעשה ש"הוי'" שפירושו אלקיך", הוי' "אנכי

כו')], השמות בכוונת ה) סימן חיים

לקדושה, "מרכבה" בבחינת המצוה) (המקיימים גופו אברי נעשים שעלֿידיֿזה – המצוות לקיום בנוגע והן
- עילוי פועל המצוה שקיום ומובן, כג), פרק (תניא אחרת" מצוה עושה או לעניים צדקה המחלקת היד "כגון

המצוה. את מקיימים שבו הזמן במציאות גם - הרמה של באופן

מסויים זמן יפריש שהאדם היינו, הפרשה, של לענין גם זקוקים שבהם החול, לימי בנוגע הוא זה כל אמנם,
סתם; חול של ענין הוא זמן הרי זאת, לולי שכן, קדושה, לעניני

החול ימי משאר ומובדל מופרש השבת שיום מכיון ההפרשה, בפעולת צורך אין - השבת ליום בנוגע אבל
של ענין בזה לפעול - היא היהודי של ועבודתו וקיימא". "מקדשא ז"ל: חכמינו ובלשון האדם, עבודת ללא גם
כמדובר השבת, דקדושת התענוג בענין מוסיף שעלֿידיֿזה עונג", לשבת ד"וקראת המצוה קיום עלֿידי הרמה,
בשבת" המתענג "כל ולא השבת", את המענג "כל א) קיח, (שבת ז"ל חכמינו לשון דיוק אודות פעמים כמה
דרעוין", ד"רעוא בזמן שלישית לסעודה זה דענין מהשייכות [ולהעיר השבת ביום תענוג תוספת פועל שיהודי -

מצרים"]. בלי "נחלה אביך", יעקב "נחלת עם קשורה זו סעודה שכן,

.ÂËעבודת פרטי לכל ביחס גם הוא כן הזמן, לענין ביחס והרמה דהפרשה הענינים ב' שנתבארו כשם והנה,
ו בנוגעהאדם, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - תרומה בפרשת מדובר שאודותיו והכללי העיקרי לענין עד

מישראל: ואחד אחד כל של הפרטיים לחייו
היינו, ואחד, אחד כל בתוך רבים, לשון - בתוכם בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - היא יהודי של עבודתו
יתברך. לו ומשכן מקדש נעשה ביתו שגם - זה בכח - שפועל ועד פנימה, שבלבו המקדש את ולגלות לעורר

והרמה: דהפרשה הענינים ב' ישנם - הפרטי מביתו מקדש דעשיית - זו ובעבודה

בעיר זו, שבשכונה הבתים שאר מכל ומובדלים מופרשים יהיו בו אשר וכל שהבית לפעול צריך - לראש לכל
וקדושה. יהדות עניני עבור נועדו הבית וכלי יהודי", "בית הוא זה בית שכן, כולו. העולם ובכל זו במדינה זו,

ומצוותיה התורה באור ומאיר חדור בו, אשר וכל היהודי של ביתו כאשר - הרמה של ענין נפעל כן ולאחרי
הבית, קרשי הן וכליו, המשכן בדוגמת שיהיה בו אשר וכל הבית את ומעלים מרימים שעלֿידיֿזה ממש, בפועל
שבמשכן, והמנורה השולחן בדוגמת - שבבית והמנורה השולחן הן והיריעות, הקרשים בדוגמת - והגג הכתלים

המשכן. קדושת ובדוגמת עלֿדרך קדושה נפעלת שבכולם שבבית, הפרטים שאר לכל בנוגע בזה וכיוצא

לכל והרמה, דהפרשה הענינים ב' היו המשכן שבמעשה שכשם היינו, לדורות", - תעשו "וכן נאמר זה ועל
המשכן לעשיית בנוגע גם הוא כן יג), סעיף (כנ"ל מקדש" לי "ועשו כך ואחר תרומה", לי "ויקחו לראש
הענינים ב' בה להיות שצריכים - הדורות כל סוף עד מישראל ואחד אחד כל של הפרטית בעבודתו - "לדורות"
ענינים כשאר הבטחה, לשון וגם ציווי לשון גם הוא - לדורות" תעשו, "וכן - זה שענין ומובן, והרמה. דהפרשה

בזה. כיוצא

.ÊËכל של הפרטי בביתו בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו בענין ועבודתינו מעשינו כללות עלֿידי והנה,
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בית לבנין ממש בקרוב זוכים - מישראל ואחד אחד

זהר פקודי. פרשת סוף תנחומא (ראה השמים מן ויתגלה ומשוכלל בנוי השלישי המקדש שבית אף דהנה,
בזה, וכיוצא בלילה, או ביום תמיד, לבוא יכול שלכן א), עמוד סוף מא, סוכה ותוספות רש"י א. כח, א חלק
פעולת גם בו יהיה משמים שיבוא זה עם שביחד ידוע הרי - ועבודתינו דמעשינו הענין בזה שייך מה כן, ואם

אדם: ידי

רבותינו במדרשי איתא ט), ב, (איכה שעריה" בארץ "טבעו הפסוק במדברעל הפסוק. על רבה (איכה ז"ל
השמים, מן השלישי המקדש בית ירד וכאשר במקומן, ונגנזו טבעו המקדש בית ששערי יג) טו, פרשה רבה

במקומם. ויעמידום המקדש, בית שערי ויתגלו יעלו

עצמו המקדש שבית כשם - בארץ" ש"טבעו המקדש בית בשערי להשתמש הצורך מהו מובן: אינו ולכאורה
השמים?! מן המקדש שערי גם לרדת יכולים השמים, מן ירד
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מהפסוק מעתיק מדוע - ועלֿפיֿזה בדיוק, הם מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות שגם פעמים כמה דובר ד)
היה לא כן, ואם קדושה)", (בית מקדש (לשמי) "לי בתיבות אלא אינו בפירושו החידוש הרי "ועשו", תיבת
שמוסיף אלא בלבד, זו ולא "ועשו", תיבת גם מעתיק ומדוע מקדש", "לי - בלבד אלו תיבות אלא להעתיק צריך

קדושה"?! בית לשמי ועשו - מקדש לי "ועשו בפירושו: גם אותה

.Îובהקדמה:לאידך יבארם. שרש"י מצינו לא שלכאורה, מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים ענינים ישנם -
את מבינים רש"י, פירוש עם חומש לומדים שכאשר מובן, מקרא, של פשוטו לבאר רש"י של שענינו מכיון
שאין היינו, ידעתי", "לא רש"י כותב שבהם מקומות ישנם - מקרא. של בפשוטו ביאור הדורשים הענינים כל
בהכרח - ידעתי" "לא רש"י כתב לא שבהם המקומות שאר בכל אבל הפשט, דרך על זה ענין לפרש ביכולתו
מובן שהדבר או לפניֿזה, רש"י דברי עלֿפי מקרא, של בפשוטו מובנים להיות צריכים הפרטים שכל לומר

למקרא. חמש בן של בשכלו בפשטות

מבארים המקרא" "פשטני שכמה - והראיה מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים פרטים כמה ישנם - ובעניננו
זאת: לבאר מתעכב אינו ורש"י זאת,

המשכן"?! תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל - שלאחריֿזה בפסוק ותיכף מקדש", לי "ועשו נאמר בפסוק א)

בעצמו שרש"י מכיון - בתוכם" "ושכנתי ללשון בהמשך הוא המשכן" תבנית "את הפסוק שלשון לתרץ ואין
שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא בכתבו אותך", מראה אני אשר "ככל הפסוק על בפירושו זאת שולל
תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל הפסוק כן, ואם אותך", מראה אני אשר ככל מקדש לי ועשו הימנו,

מקדש"! לי "ועשו על אלא בתוכם", "ושכנתי על קאי לא - המשכן"

הבןֿחמש שהרי - הענין תוכן עם הקשור שינוי אם כי בלבד, הלשון שינוי מצד אינה הקושיא מזה: יתירה
אדנֿי "מקדש כו'", מטה של "מקדש - לשבתך" "מכון יז): (טו, בשלח בפרשת "מקדש" תיבת למד למקרא
ידים בשתי שיבנה המקדש בית ישנו גופא שבזה [אלא ישראל שבארץ המקדש בית על דקאי ידיך", כוננו
אודותיו שבמדבר, המשכן על ולא וכו']. לשבתך" ד"מכון המקדש בית וישנו לבוא, לעתיד - ידיך") ("כוננו
בני שעשו ה"משכן" על מדובר כאשר מקדש" לי "ועשו נאמר מדוע ביותר יוקשה כן, ואם בפרשתנו! מדובר

במדבר?! ישראל

על והן המשכן על הן קאי מקדש" לי "ועשו והציווי המשכן, כתבנית היתה המקדש שתבנית לתרץ ואין
- הקדוש)] החיים' ה'אור (כפירוש לארץ" בכניסתן בין במדבר בין הזמנים, כל כוללת עשה ["מצות המקדש
עולמים, בית כלי לי כשתעשו או הכלים מן אחד יאבד אם לדורות, - תעשו "וכן רש"י בפירוש מפורש כי:

א כתבנית כו' ומנורות שולחנות אבלכגון המשכן, כלי כתבנית היו המקדש כלי שרק היינו, אותם", תעשו לו
תבנית את אותך מראה אני אשר ככל . . מקדש לי "ועשו שנאמר ומכיון אחרת. בתבנית היה עצמו המקדש בית
אחרת. בתבנית שהיה המקדש בית על ולא המשכן, על רק קאי מקדש" לי ש"ועשו לומר בהכרח המשכן",

"ושכנתי הלשון יותר מתאים לכאורה, - רבים לשון בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר מדוע ב)
יחיד?! לשון המקדש, על דקאי בתוכו",

במפרשי ועיון בחיפוש צורך ללא למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים להיות צריכים אלו פרטים כל - וכאמור
זה. על מתעכבים אינם רש"י שמפרשי - ובפרט רש"י,

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡Îיוסי "רבי ב) (קסג, הזהר סיפור מובא קיג) עמוד יצחק לוי (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
כו'". חמינא שכינתא אנפי ודאי אלעזר ר' אמר . . אלעזר ר' בהו פגע בארחא, אזלי הוו חייא ורבי יהודה ורבי
משה, דעבד משכנא . . גו' בית יבנה לא ה' אם לשלמה המעלות שיר ואמר "פתח א): (קסד, הענין ובהמשך
האי לבתר האוהל, מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו דכתיב . . ליה ונטיר תדיר קאים הוה יהושע
דנטיר ההוא דא שומר איהו ומאן . . משרת שמואל והנער דכתיב אחרא, נער בגין אלא נטיר הוה לא משכנא
נטירו אלא דמשכנא, כנטירו דילכון נטירו לאו עליונין קדישי אתון אבל מטטרו"ן. נער הכי דאקרי משכנא
דהא שומר, שקד שוא עיר ישמר לא ה' אם דכתיב בלחודוי, קודשאֿבריךֿהוא מקדשא, דבי כנטירו דילכון

ובואך". צאתך ישמר ה' דכתיב תדיר, לון נטיר קודשאֿבריךֿהוא בארחא, אזלי דצדיקייא זמנא בכל
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בזה: והביאור

האדם של רצונו את למלא רוצה בודאי - להטיב הטוב וטבע הטוב, שלימות תכלית הוא שהקב"ה מכיון
מן מוכן (שירד השלישי המקדש בבית שגם הקב"ה רוצה ולכן חבירו", של קבין מתשעה שלו בקב ש"רוצה
של קבין מתשעה שלו בקב ש"רוצה אדם של לרצונו בהתאם שלו", "קב האדם, דפעולת העילוי יהיה השמים)
אל אביך ורע "רעך א) לא, (שבת רש"י בפירוש כמובא הקב"ה, על דקאי ד"חבירו" הפירוש [כולל חבירו"
מכיון - בארץ" ש"טבעו המקדש בית שערי את שיעמידו עלֿידיֿזה נפעל זה וענין הקב"ה"]. זה תעזוב,
את המעמיד שהרי - שלו" ד"קב באופן המקדש בית כל נעשה ועלֿידם אדם, ידי מעשה הם אלו ששערים

ב). נג, בתרא בבא (ראה כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות

והן כנ"ל, השערים להעמדת בנוגע הן - ועבודתינו דמעשינו הענין ישנו השלישי המקדש בבית שגם מובן ומזה
מישראל. ואחד אחד כל של הפרטי מביתו יתברך לו מקדש בעשיית ועבודתינו מעשינו עלֿידי שנפעלת להכנה בנוגע

.ÊÈבעולם ובגלוי בפועל זאת לראות ממש בקרוב נזכה - בתורה שהם כפי אלו בענינים שמהדיבור ויהיֿרצון
הגשמי, הזה

(מדרש ז"ל רבותינו במדרשי כמבואר הגשמי, הזה בעולם – ועיקרה היא", בשמים "לא שתורה - ובפרט
לקידוש בנוגע מטה של בביתֿדין פסקו מה לשמוע הולכים מעלה של וביתֿדין שהקב"ה ו) פא, (באבער) תהלים
א) פו, מציעא (בבא בגמרא כדאיתא התורה, עניני בשאר גם אלא החודש, לקידוש בנוגע רק ולא החודש,
הזה בעולם בגוף, נשמה נחמני", בר רבה נוכח נוכח, "מאן אמרו דרקיע", ב"מתיבתא פלוגתא היתה שכאשר

דוקא, הגשמי

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בית את לראות נזכה ממש שבקרוב - ובפשטות

לשבט נתחלקה שלא - הקודש עיר בירושלים הקדושה, יחדיובארצנו לה שחוברה "עיר א), כו, (מגילה ים
ישראל דאהבת הענין כללות שזהו ו), הלכה ג פרק חגיגה (ירושלמי לחברים" ישראל כל עושה שהיא עיר -

ישראל, ואחדות

ראשם. על עולם ושמחת ממש, בימינו במהרה

***

.ÁÈ.כסאי השמים המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.ËÈאדוניֿאביֿמורי בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
השבוע. דפרשת הזהר על ורבי

מקדש", לי "ועשו התיבות את רש"י מעתיק - ח) כה, (פרשתנו בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק על
"בית פירושו ו"מקדש" "לשמי", פירושו ש"לי" מפרש רש"י כלומר, קדושה". בית לשמי "ועשו ומפרש:

להבין: וצריך קדושה".

מובן הפסוק פירוש לכאורה, זה. בפסוק פירוש לומר רש"י זקוק שלכן מקרא, של בפשוטו הקושי מהו א)
רש"י? פירוש לולי גם בפשטות

ששכר היינו, משלי", - "לי ב) לא, (תמורה ז"ל חכמינו כפירוש ולא לשמי", - "לי רש"י מפרש מדוע ב)
של בפשוטו גם מתאים זה שפירוש ("משלי"), הקדש משל להיות צריך וכליו המשכן את העושים האומנין
(תולדות עזים" גדיי שני משם לי וקח הצאן אל נא "לך ליעקב רבקה לדברי בנוגע רש"י מפירוש כמובן - מקרא
מובן שמזה יום", בכל עזים גדיי שני ליטול בכתובתה יצחק לה כתב שכך . . הם משלי לי, "וקח ט), כז,
- "לי לפרש רש"י צריך היה דילן בפסוק גם כן, ואם מקרא, של בפשוטו גם מתאים משלי" - "לי שהפירוש

לשמי"? - "לי מפרש ומדוע ז"ל), חכמינו (כפירוש משלי"

- שלפניֿזה בפסוקים "מקדש" תיבת כבר מצינו הרי קדושה", "בית - ד"מקדש" הפירוש תוכן מהו ג)
"מקדש"? תיבת לפרש רש"י זקוק כאן דוקא ומדוע ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש
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מהפסוק מעתיק מדוע - ועלֿפיֿזה בדיוק, הם מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות שגם פעמים כמה דובר ד)
היה לא כן, ואם קדושה)", (בית מקדש (לשמי) "לי בתיבות אלא אינו בפירושו החידוש הרי "ועשו", תיבת
שמוסיף אלא בלבד, זו ולא "ועשו", תיבת גם מעתיק ומדוע מקדש", "לי - בלבד אלו תיבות אלא להעתיק צריך

קדושה"?! בית לשמי ועשו - מקדש לי "ועשו בפירושו: גם אותה

.Îובהקדמה:לאידך יבארם. שרש"י מצינו לא שלכאורה, מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים ענינים ישנם -
את מבינים רש"י, פירוש עם חומש לומדים שכאשר מובן, מקרא, של פשוטו לבאר רש"י של שענינו מכיון
שאין היינו, ידעתי", "לא רש"י כותב שבהם מקומות ישנם - מקרא. של בפשוטו ביאור הדורשים הענינים כל
בהכרח - ידעתי" "לא רש"י כתב לא שבהם המקומות שאר בכל אבל הפשט, דרך על זה ענין לפרש ביכולתו
מובן שהדבר או לפניֿזה, רש"י דברי עלֿפי מקרא, של בפשוטו מובנים להיות צריכים הפרטים שכל לומר

למקרא. חמש בן של בשכלו בפשטות

מבארים המקרא" "פשטני שכמה - והראיה מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים פרטים כמה ישנם - ובעניננו
זאת: לבאר מתעכב אינו ורש"י זאת,

המשכן"?! תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל - שלאחריֿזה בפסוק ותיכף מקדש", לי "ועשו נאמר בפסוק א)

בעצמו שרש"י מכיון - בתוכם" "ושכנתי ללשון בהמשך הוא המשכן" תבנית "את הפסוק שלשון לתרץ ואין
שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא בכתבו אותך", מראה אני אשר "ככל הפסוק על בפירושו זאת שולל
תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל הפסוק כן, ואם אותך", מראה אני אשר ככל מקדש לי ועשו הימנו,

מקדש"! לי "ועשו על אלא בתוכם", "ושכנתי על קאי לא - המשכן"

הבןֿחמש שהרי - הענין תוכן עם הקשור שינוי אם כי בלבד, הלשון שינוי מצד אינה הקושיא מזה: יתירה
אדנֿי "מקדש כו'", מטה של "מקדש - לשבתך" "מכון יז): (טו, בשלח בפרשת "מקדש" תיבת למד למקרא
ידים בשתי שיבנה המקדש בית ישנו גופא שבזה [אלא ישראל שבארץ המקדש בית על דקאי ידיך", כוננו
אודותיו שבמדבר, המשכן על ולא וכו']. לשבתך" ד"מכון המקדש בית וישנו לבוא, לעתיד - ידיך") ("כוננו
בני שעשו ה"משכן" על מדובר כאשר מקדש" לי "ועשו נאמר מדוע ביותר יוקשה כן, ואם בפרשתנו! מדובר

במדבר?! ישראל

על והן המשכן על הן קאי מקדש" לי "ועשו והציווי המשכן, כתבנית היתה המקדש שתבנית לתרץ ואין
- הקדוש)] החיים' ה'אור (כפירוש לארץ" בכניסתן בין במדבר בין הזמנים, כל כוללת עשה ["מצות המקדש
עולמים, בית כלי לי כשתעשו או הכלים מן אחד יאבד אם לדורות, - תעשו "וכן רש"י בפירוש מפורש כי:

א כתבנית כו' ומנורות שולחנות אבלכגון המשכן, כלי כתבנית היו המקדש כלי שרק היינו, אותם", תעשו לו
תבנית את אותך מראה אני אשר ככל . . מקדש לי "ועשו שנאמר ומכיון אחרת. בתבנית היה עצמו המקדש בית
אחרת. בתבנית שהיה המקדש בית על ולא המשכן, על רק קאי מקדש" לי ש"ועשו לומר בהכרח המשכן",

"ושכנתי הלשון יותר מתאים לכאורה, - רבים לשון בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר מדוע ב)
יחיד?! לשון המקדש, על דקאי בתוכו",

במפרשי ועיון בחיפוש צורך ללא למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים להיות צריכים אלו פרטים כל - וכאמור
זה. על מתעכבים אינם רש"י שמפרשי - ובפרט רש"י,

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡Îיוסי "רבי ב) (קסג, הזהר סיפור מובא קיג) עמוד יצחק לוי (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
כו'". חמינא שכינתא אנפי ודאי אלעזר ר' אמר . . אלעזר ר' בהו פגע בארחא, אזלי הוו חייא ורבי יהודה ורבי
משה, דעבד משכנא . . גו' בית יבנה לא ה' אם לשלמה המעלות שיר ואמר "פתח א): (קסד, הענין ובהמשך
האי לבתר האוהל, מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו דכתיב . . ליה ונטיר תדיר קאים הוה יהושע
דנטיר ההוא דא שומר איהו ומאן . . משרת שמואל והנער דכתיב אחרא, נער בגין אלא נטיר הוה לא משכנא
נטירו אלא דמשכנא, כנטירו דילכון נטירו לאו עליונין קדישי אתון אבל מטטרו"ן. נער הכי דאקרי משכנא
דהא שומר, שקד שוא עיר ישמר לא ה' אם דכתיב בלחודוי, קודשאֿבריךֿהוא מקדשא, דבי כנטירו דילכון

ובואך". צאתך ישמר ה' דכתיב תדיר, לון נטיר קודשאֿבריךֿהוא בארחא, אזלי דצדיקייא זמנא בכל
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היינו, האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה ש"האיש אמת" "תורת אומרת ואףֿעלֿפיֿכן,
האדמה", פני על אשר האדם ל"כל ביחס - אמת" ותורתו אמת "משה - באמת עניו היה מעלתו גודל שלמרות

נפש!... מסירת מתוך ומצוות תורה שמקיימים דמשיחא, דעיקבתא לדרא ביחס ובפרט

.„Îהמוסד לטובת מלכה" "מלוה מסיבת מתקיימת זו שבת שבמוצאי מכיון - זו לשבת המיוחד והקשר
קשורה מלכה" "מלוה סעודת והרי הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים ליהודים וסיוע עזר של בפעולות העוסק
"כדרך אותה ומלווים המלכה שבת עם ביחד נמצאים עדיין הרי השבת, לאחרי היותה למרות כי השבת, יום עם

ב). סעיף ש סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר (שולחןֿערוך המלך" את שמלווין
לסעודת הברזל") מסך "מאחורי הנמצאים היהודים עם (הקשורה זו דמסיבה המיוחדת מהשייכות ולהעיר

מ - מלכה" ידברו"מלוה (שבה זו ומסיבה משיחא", מלכא דדוד "סעודתא היא מלכה" "מלוה שסעודת כיון
בפרט, הנ"ל ליהודים בנוגע הן - (כנ"ל) מתי" "עד והטענה השאלה את מעוררת הנ"ל) יהודים של מצבם אודות

הגלות. ענין לכללות בנוגע והן

שיהודי טענה היא מתי" "עד שהטענה יח) סעיף משפטים פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות וכמדובר
וכו', פיוטים ובכמה בתנ"ך, פסוקים וכמה בכמה הובאה זו טענה שכן, לטעון. צריך

מהרה עבדך דוד צמח "את החול): (בימי יום בכל פעמים ג' יהודי של בתפלתו ביטוי לידי בא זה ותוכן
שאין ומובן, לציון". בשובך עינינו "ותחזינה וימיםֿטובים: ובשבתות היום", כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח
"כי - תמידית לציפיה הכוונה אלא הגאולה, תבוא מסויים שבשלב מקווה שהוא בעלמא, לתקווה הכוונה
(לא נאמרת ותיבה תיבה שכל בוודאי הרי - העמידה תפילת אודות שמדובר ומכיון היום"! כל קוינו לישועתך
כו'. כולה לתפילה בנוגע שאלה מתעוררת - זאת לולי כי ממש, לאמיתו באמת אלא) כבדוני", ד"בשפתיו באופן

.‰Î,גשמי דבר עלֿידי בה, המשתתפים כל ועם זו התוועדות עם מלכה" ה"מלוה מסיבת את לקשר וכדי
מפי לנביא שנאמרו נבואה לדברי בנוגע שאפילו הר"ן בדרשות המבואר עלֿפי שבדבר, העילוי כמובן -

- בפועל הנבואה קיום את להבטיח כדי גשמי, דבר עם זאת לקשר ציווי היה הקב"ה,

קדוש, במקום שנערכת מהתוועדות משקה בקבוק אלא סתם, גשמי דבר רק לא - זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן
בין לחלק עלֿמנת וכו', ולנואמים למארגנים מלכה", ה"מלוה מסיבת עבור - תורה בו ומגדלין תפילה בו שמגדלין

השבת. קדושת מפני זו, בהתוועדות כבר מהמשקה חלק שיחלקו לאחרי מלכה", ה"מלוה בעת המשתתפים

ביתר להוסיף טובות החלטות לקבלת בנוגע הן - ומופלגה רבה בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
הברזל", מסך ש"מאחורי ליהודים וסיוע עזר של פעולות בכל - ואור ומוסיף הולך - עוז וביתר שאת

יהיה ומצוות התורה שקיום כדי ומצוות: התורה בקיום לנו שעוזרים אלו הם דבר, של שלאמיתתו ולהעיר, -
של תורתו היא שהתורה דמכיון נפש, דמסירת לענין זקוקים - שלבשלימות מצוותיו הם והמצוות הקב"ה,

ונמצא, להקב"ה. נפשו מסירת עלֿידי אלא לבוא יכולה אינה ומצוות לתורה יהודי של שייכותו הרי הקב"ה,
להסתפק נוכל שאנו הם פועלים ומצוות, התורה קיום על בפועל נפשם מוסרים הנ"ל שיהודים שעלֿידיֿזה

- בלבד! בכח מסירתֿנפש בתנועת

זו. במסיבה שתתקיים ל"מגבית" בנוגע - דברים של כפשוטם להצלחה בנוגע והן

.ÂÎמלוה" מסיבת אודות גם להזכיר המקום כאן הרי - מלכה" "מלוה מסיבת אודות להמדובר בהמשך
צדקה "גדולה ז"ל רבותינו כמאמר הגאולה, ענין עם גם הקשורה - חסדים" גמילות "קרן לטובת מלכה"

לטובה. עלינו הבאה תצוה פרשת שבתֿקודש במוצאי שתתקיים - הגאולה" את שמקרבת
מפני - וכאמור מלכה", ה"מלוה בעת לחלק כדי זו, מסיבה עבור משקה בקבוק אתן - בזה השתתפות ובתור

ההתוועדות. בעת מהמשקה חלק יחלקו השבת, קדושת

למתעסקים מהמשקה שחילק (לאחרי ברנובר שי' ירמיהו לפרופסור משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עבור - פוקס שי' צבי שמואל להרב משקה בקבוק וכן אחים", ו"עזרת ד"שמי"ר" מלכה" ה"מלוה עבור - בזה)

ליב"]. אריה ישראל ד"קרן מלכה" ה"מלוה

***
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השומר דזעירֿאנפין, יסוד מבחינת היא דמשכן שהשמירה קכבֿג) עמוד יצחק לוי (לקוטי אאמו"ר ומבאר
בינה, שמבחינת השמירה שזוהי בלחודוי", מ"הקב"ה היא המקדש דבית השמירה ואילו המלכות, ספירת את
הענינים פרטי בארוכה שם ומבאר מבינה", השמירה הוא . . יוסי ור' חייא רבי יהודה רבי על עליהם, "וכן

הקבלה. באותיות - שבזה

האדם, לעבודת בנוגע הזהר מסיפור ללמוד שיש ההוראה את אאמו"ר ביאר לא - פעמים כמה וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי

.·Îבמקדש רק היתה בלחודוי" ד"קודשאֿבריךֿהוא שהשמירה שלמרות - הוא דלעיל הזהר בסיפור החידוש
ו השמירהשבירושלים, נפעלת התורה ענין עלֿידי מכלֿמקום, וכו', שילה משכן שבמדבר, במשכן לא

עליונין קדישי אתון "אבל בזהר שכתוב כמו לירושלים, מחוץ נמצאים כאשר גם בלחודוי" ד"קודשאֿבריךֿהוא
מקדשא, דבי כנטירו . . אלא דמשכנא, כנטירו דילכון נטירו לאו כו') התורה בלימוד (שעוסקים

בלחודוי". קודשאֿבריךֿהוא
את המקיימים הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים היהודים אודות להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
השמירה נפעלת שאצלם בודאי הרי וצעד, צעד כל על ממש נפש מסירת מתוך - מזו ויתירה עוני", "מתוך התורה

ובואך". צאתך ישמר "ה' בלחודוי", "קודשאֿבריךֿהוא עלֿידי

מתוך ומצוות תורה לקיים שיכלו כך כו', הגזירות בזמן היו לא - בזהר מדובר שאודותם - אלו תנאים דהנה,
– אחד מאף לפחד מבלי תורה דברי ולדבר בדרך ללכת יכלו הם ועיכובים, מניעות כל ללא מנוחה,
כאשר הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, בלחודוי"; ד"קודשאֿבריךֿהוא השמירה אצלם היתה ואףֿעלֿפיֿכן

מצוות!... ולקיים תורה ללמוד כדי ממש נפש למסירת שזקוקים מצב אודות מדובר

(מכילתא עולם" "עד - תורה עלֿפי – שנקרא זמן משך שנים, מיובל למעלה כבר נמשך זה מצב מזו: יתירה
אמרו ועזריה מישאל חנניה אודות - נפש! מסירת מתוך בנסיון עומדים ואףֿעלֿפיֿכן, ו), כא, משפטים הפסוק על
היו לא - כו' זמן משך אותם מייסרים היו שאילו כו'", נגדוה "אלמלי ב) עמוד ריש לג, (כתובות ז"ל חכמינו
בנסיון!... ועומדים שנים, מיובל למעלה כזה במצב יהודים נמצאים - הברזל" מסך "מאחורי ואילו בנסיון, עומדים

- הטבע דרך עלֿפי – תקוה שום להם אין זה, למצב מוצא שום נראה לא הטבע שבדרך למרות - וזאת
שנים... מיובל למעלה כבר ונמשך הולך זה שמצב - והראיה משם, יצאו בבוקר שמחר

את הם מחנכים כזה ובאופן נפש, מסירת מתוך ומצוות תורה ומקיימים בנסיון הם עומדים ואףֿעלֿפיֿכן,
ומצוות, התורה קיום על נפשם את ימסרו הם שגם ובנותיהם בניהם

לקיים ויוכלו הנסיון, יתבטל - אחת פעם בנסיון יעמדו שכאשר לילדיהם מבטיחים שאינם למרות - וזאת
להבטחה עד בעתם", גשמיכם "ונתתי - טוב עניני בכל הברכות להמשכת ויזכו מנוחה, מתוך ומצוות תורה

כאשר - בארץ" שלום ישראל,ד"ונתתי לארץ יבואו

יודעים אינם בעצמם שהם מפני זאת, להם להבטיח יכולים שאינם מכיון - זאת להם מבטיחים לא ומדוע
ומחמיר הולך לזמן מזמן - ואדרבה שנים, מיובל למעלה נמשך זה שמצב והראיה כזה... דבר יקרה אכן אם

מוצא!... שום לעין נראה לא - הטבע ובדרך המצב...

ממשיכים הם מתי", "עד שואלים לא אלו יהודים אבל, מתי"... "עד והטענה השאלה את לעורר צריך כזה מצב
ומצוות... תורה ולקיים בנסיון לעמוד שיצליחו - היחידה ומשאלתם תמימות, מתוך ומצוות תורה לקיים

.‚Îשל לגדולתם ביחס אלו יהודים של גדלותם את ולמדוד השוואה לעשות הכוונה שאין ופשוט מובן
וידוע האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש בתורה מפורש - לאידך אבל וכו', תנאים
בראותו דמשיחא, בעיקבתא האחרון, הדור כלפי היתה רבינו משה של ענוותנותו שעיקר הזקן אדמו"ר ביאור

נפש! מסירת של תנועה מתוך ומצוות תורה שמקיימים
ממצרים, ישראל בני את הוציא - ולפניֿזה מסיני", תורה ש"קבל - מעלותיו את רבינו משה ידע בוודאי
העילוי גודל את והכיר ל), יג, שלח רש"י (פירוש השליו" את לנו והגיז המן את לנו והוריד הים את לנו "קרע
תורה קבל ש"משה בכך ביותר גדול עילוי שישנו מבין פשוט יהודי אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן אלו, שבמעלות

התורה! דקבלת העילוי והפלאת בגודל רבינו משה של השגתו את לתאר יכולים הרי מסיני",
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היינו, האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה ש"האיש אמת" "תורת אומרת ואףֿעלֿפיֿכן,
האדמה", פני על אשר האדם ל"כל ביחס - אמת" ותורתו אמת "משה - באמת עניו היה מעלתו גודל שלמרות

נפש!... מסירת מתוך ומצוות תורה שמקיימים דמשיחא, דעיקבתא לדרא ביחס ובפרט

.„Îהמוסד לטובת מלכה" "מלוה מסיבת מתקיימת זו שבת שבמוצאי מכיון - זו לשבת המיוחד והקשר
קשורה מלכה" "מלוה סעודת והרי הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים ליהודים וסיוע עזר של בפעולות העוסק
"כדרך אותה ומלווים המלכה שבת עם ביחד נמצאים עדיין הרי השבת, לאחרי היותה למרות כי השבת, יום עם

ב). סעיף ש סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר (שולחןֿערוך המלך" את שמלווין
לסעודת הברזל") מסך "מאחורי הנמצאים היהודים עם (הקשורה זו דמסיבה המיוחדת מהשייכות ולהעיר

מ - מלכה" ידברו"מלוה (שבה זו ומסיבה משיחא", מלכא דדוד "סעודתא היא מלכה" "מלוה שסעודת כיון
בפרט, הנ"ל ליהודים בנוגע הן - (כנ"ל) מתי" "עד והטענה השאלה את מעוררת הנ"ל) יהודים של מצבם אודות

הגלות. ענין לכללות בנוגע והן

שיהודי טענה היא מתי" "עד שהטענה יח) סעיף משפטים פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות וכמדובר
וכו', פיוטים ובכמה בתנ"ך, פסוקים וכמה בכמה הובאה זו טענה שכן, לטעון. צריך

מהרה עבדך דוד צמח "את החול): (בימי יום בכל פעמים ג' יהודי של בתפלתו ביטוי לידי בא זה ותוכן
שאין ומובן, לציון". בשובך עינינו "ותחזינה וימיםֿטובים: ובשבתות היום", כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח
"כי - תמידית לציפיה הכוונה אלא הגאולה, תבוא מסויים שבשלב מקווה שהוא בעלמא, לתקווה הכוונה
(לא נאמרת ותיבה תיבה שכל בוודאי הרי - העמידה תפילת אודות שמדובר ומכיון היום"! כל קוינו לישועתך
כו'. כולה לתפילה בנוגע שאלה מתעוררת - זאת לולי כי ממש, לאמיתו באמת אלא) כבדוני", ד"בשפתיו באופן

.‰Î,גשמי דבר עלֿידי בה, המשתתפים כל ועם זו התוועדות עם מלכה" ה"מלוה מסיבת את לקשר וכדי
מפי לנביא שנאמרו נבואה לדברי בנוגע שאפילו הר"ן בדרשות המבואר עלֿפי שבדבר, העילוי כמובן -

- בפועל הנבואה קיום את להבטיח כדי גשמי, דבר עם זאת לקשר ציווי היה הקב"ה,

קדוש, במקום שנערכת מהתוועדות משקה בקבוק אלא סתם, גשמי דבר רק לא - זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן
בין לחלק עלֿמנת וכו', ולנואמים למארגנים מלכה", ה"מלוה מסיבת עבור - תורה בו ומגדלין תפילה בו שמגדלין

השבת. קדושת מפני זו, בהתוועדות כבר מהמשקה חלק שיחלקו לאחרי מלכה", ה"מלוה בעת המשתתפים

ביתר להוסיף טובות החלטות לקבלת בנוגע הן - ומופלגה רבה בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
הברזל", מסך ש"מאחורי ליהודים וסיוע עזר של פעולות בכל - ואור ומוסיף הולך - עוז וביתר שאת

יהיה ומצוות התורה שקיום כדי ומצוות: התורה בקיום לנו שעוזרים אלו הם דבר, של שלאמיתתו ולהעיר, -
של תורתו היא שהתורה דמכיון נפש, דמסירת לענין זקוקים - שלבשלימות מצוותיו הם והמצוות הקב"ה,

ונמצא, להקב"ה. נפשו מסירת עלֿידי אלא לבוא יכולה אינה ומצוות לתורה יהודי של שייכותו הרי הקב"ה,
להסתפק נוכל שאנו הם פועלים ומצוות, התורה קיום על בפועל נפשם מוסרים הנ"ל שיהודים שעלֿידיֿזה

- בלבד! בכח מסירתֿנפש בתנועת

זו. במסיבה שתתקיים ל"מגבית" בנוגע - דברים של כפשוטם להצלחה בנוגע והן

.ÂÎמלוה" מסיבת אודות גם להזכיר המקום כאן הרי - מלכה" "מלוה מסיבת אודות להמדובר בהמשך
צדקה "גדולה ז"ל רבותינו כמאמר הגאולה, ענין עם גם הקשורה - חסדים" גמילות "קרן לטובת מלכה"

לטובה. עלינו הבאה תצוה פרשת שבתֿקודש במוצאי שתתקיים - הגאולה" את שמקרבת
מפני - וכאמור מלכה", ה"מלוה בעת לחלק כדי זו, מסיבה עבור משקה בקבוק אתן - בזה השתתפות ובתור

ההתוועדות. בעת מהמשקה חלק יחלקו השבת, קדושת

למתעסקים מהמשקה שחילק (לאחרי ברנובר שי' ירמיהו לפרופסור משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עבור - פוקס שי' צבי שמואל להרב משקה בקבוק וכן אחים", ו"עזרת ד"שמי"ר" מלכה" ה"מלוה עבור - בזה)

ליב"]. אריה ישראל ד"קרן מלכה" ה"מלוה

***
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מקדש לי ועשו הימנו, שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא אותך", מראה אני אשר "ככל הפסוק על בפירושו
אותך": מראה אני אשר ככל

מחובר שאינו לשלול רק לא - היא הימנו" שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא שכתב במה רש"י כוונת
אלא תעשו"), כן אלא תעשו, וכן לכתוב לו היה לא הימנו למעלה מחובר המקרא היה לא ("אם תעשו" ל"וכן
אשר ככל מקדש לי "ועשו רש"י כהדגשת בתוכם", ל"ושכנתי ולא מקדש" לי ל"ועשו שמחובר להדגיש גם
המוסגר. מאמר הם בתוכם" "ושכנתי שהתיבות היינו, בתוכם", "ושכנתי התיבות בהשמטת אותך", מראה אני

רבים: לשון בתוכם" "ושכנתי שכתוב מה – הוא רש"י של והכרחו

ב"מקדש" השכינה להשראת היא בזה שהכוונה היינו, המוסגר, מאמר אינם בתוכם" "ושכנתי התיבות אם
מאמר הם אלו תיבות ודאי אלא יחיד?! לשון הוא "מקדש" הרי רבים, לשון בתוכם" "ושכנתי נאמר מדוע -

מקדש". לי "ועשו הציווי נאמר שאליהם ישראל, בני על כיֿאם המקדש, על קאי שאינו המוסגר,

תהיה אזי ישראל, דבני המחנות בין שיוקם קדושה") ("בית "מקדש" עשיית שעלֿידי – הדברים ופירוש
ישראל. בני בתוך בתוכם", "ושכנתי - ישראל בני בין השכינה השראת

נוספים דיוקים כמה וכן שלם. ענין בדרךֿאגב שמבאר - רש"י שבפירוש הדיוק גודל את רואים ומכאן
לעיל. המדובר עלֿפי המובנים

.‡Ïלו אין המקדש בית שחרב "מיום א) ח, (ברכות ז"ל חכמינו אמרו - ומקדש המשכן ענין כללות אודות
בית "משחרב לד): (פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר ובלשון בלבד", הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה
רצונו שהוא הלכה, של אמות ארבע אלא יתברך יחודו הוא לשבתו ומכון משכן בעולמו להקב"ה אין המקדש

לפנינו". הערוכות בהלכות המלובשים וחכמתו יתברך
עבודת - האדם בעבודת וענינו קרבנות, מקריבים היו שבו - הוא והמקדש המשכן ענין כללות דהנה,
התורה) הלכות (פוסקי ה"סנהדרין" של מקומם שכן, - התורה ענין וכן תקנום", קרבנות כנגד "תפילות התפילה,

רש" (פירוש המזבח" "אצל מקוםהוא היה אליו שבסמיכות - למשכן בנוגע כן וכמו משפטים), פרשת ריש י
(תשא מועד" אוהל אל יצא ה' מבקש "כל - התורה דלימוד המקום היה שזה ובניו, אהרן משה של חנייתם
סוף רש"י בפירוש הובא ב. נד, (עירובין ז"ל רבותינו ממאמר כמובן ובניו, לאהרן בנוגע ועלֿדרךֿזה ז), לג,

וכו'". בניו נכנסו . . אהרן נכנס . . המשנה סדר "כיצד תשא) פרשת

א) פז, (פסחים ז"ל רבותינו ממאמר כמובן לתורה, שייך קדושה") ("בית "בית" הלשון שגם - ולהוסיף
תורה". זו חומה "אני

וועלט" תורה "א העולם ממציאות שעושים עד ומקום, מקום בכל התורה בהפצת עוסקים שכאשר ונמצא,
יתברך. לשבתו ומכון משכן יהיה כולו שהעולם פועלים עלֿידיֿזה הנה -

המשיח מענה [כידוע העתידה לגאולה הכנה מהווה זה ענין שכן, - התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט
היעוד יקויים שאז חוצה"], מעינותיך "יפוצו כאשר שיבוא מר", אתי קא "אימתי שאלתו על להבעלֿשםֿטוב

כולו. העולם בכל המלוכה" לה' "והיתה

.·Ïספר את להדפיס ובקשהֿנפשית ההצעה אודות הפעם עוד להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
ובהקדים: בלבד. אחד יהודי אפילו יהודים, בו שיש ומקום מקום בכל החסידות, דתורת שבכתב תורה התניא,
צאתך "כימי - בגלות ישאר לא בלבד אחד יהודי שאפילו באופן תהיה העתידה שהגאולה פעמים כמה דובר
נשארו הגאולה לאחרי שגם כו', ופרס מדי בבל, כגלות ודלא מצרים, בגלות נשאר לא אחד שאף מצרים", מארץ

אלו. בגלויות יהודים

ד"שכינתא לגאולה וכן ישראל, דכלל לגאולה נוגעת מישראל ואחד אחד כל של שגאולתו מובן, ומזה
והגאולה ישראל דכלל הגאולה את הדבר מעכב בגלות, נמצא בלבד אחד שיהודי זמן כל שהרי - בגלותא"

לגאולה. מוכן שיהיה מישראל ואחד אחד כל אצל לפעול להשתדל צריכים ולכן, בגלותא", ד"שכינתא

יהודי אלא בו נמצא שלא למקום ועד יהודים, שנמצאים מקום בכל התורה הפצת עלֿידי נפעל זה וענין
שעלֿידיֿזה ומקום, מקום בכל חוצה") מעינותיך ("יפוצו התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט בלבד, אחד
ובאה שנפעלת - העתידה לגאולה מוכנים יהיו זה במקום שנמצאים היהודים כל ובעיקר) זה, ש(מקום פועלים

הפצת חוצה.עלֿידי המעיינות
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.ÊÎ:רש"י בפירוש הביאור
נאמר לאחריֿזה ומיד מקדש", לי "ועשו נאמר הענין בהתחלת מדוע - הוא כאן כתובים של בפשוטם הקושי

(כנ"ל). המשכן" תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל

אודות מדובר בפרשתנו שהרי עולמים"), ("בית המקדש בית על קאי לא כאן ש"מקדש" רש"י מתרץ זה ועל
מקודש. דבר קדושה, מלשון - פירושו "מקדש" אלא במדבר, ישראל בני בהיות המשכן דעשיית הציווי

מראה אני אשר ככל מקדש לי "ועשו שנאמר ממה – הוא קדושה" ל"בית שהכוונה לפרש רש"י של והכרחו
תבנית - בניה דורש בית דוקא כי ל"בית", - כאן ב"מקדש" שהכוונה מוכח שמזה גו'", תבנית את אותך

כלים מהֿשאיןֿכן .1כפשוטה,

נקבה לשון כן גם הוא "בית" הנה: - קדוש" "בית ולא קדושה" "בית שכתוב כאן2ומה כותב היה ואם ,
ועוד כו'. שינה ולכן הך, היינו ובמילא - (המקודש) המקדש בית השם ממש זה הרי קדוש"), ("בית זכר בלשון

לומר תלמודיש בית כח) מו, (ויגש רש"י פירוש בסגנון - קדושה תצא שממנו לקדושה, בית שפירושו
מקומות) בכמה .3(ועלֿדרךֿזה

.ÁÎ"לשמי - לי "ועשו רש"י מקרא4ומפרש של בפשוטו גם (המובא הגמרא כפירוש משלי", - "לי ולא ,
ולא לשמי", "לי לפרש - הכתובים בפשטות - הכרח ישנו שבפרשתנו שבפסוק מכיון - כנ"ל) לרבקה, בנוגע -

משלי": "לי
- "לי לפרש איֿאפשר – זה ובפסוק לשמי". - "לי רש"י: ומפרש תרומה", לי "ויקחו נאמר הפרשה בהתחלת
כן, ואם שלהם, כו' וכסף מהזהב מממונם, המשכן לתרומת יפרישו ישראל שבני הוא הציווי פשטות שהרי משלי",
הכתובים! פשטות היפך - הקדש) (משל "משלי" שיקחו היינו לי" "ויקחו שכתוב שמה לפרש שאיֿאפשר בוודאי

מכיון - "לי" תיבת אלא מפרש שאינו אף תרומה", (לי) "ויקחו התיבות את גם רש"י מעתיק זה ומטעם
ישראל שבני הוא הציווי שהרי משלי", "לי לפרש שאין המכריחות הם תרומה") . . ("ויקחו אלו שתיבות

דוקא. מממונם נותנים כאשר אלא שייך זה שאין - תרומה ולתת לקחת צריכים

"ועשו בפסוק הפירוש הוא שכן לומר מסתבר לשמי", "לי לפרש בהכרח תרומה" לי "ויקחו שבפסוק ומכיון
הענין. כבהתחלת לשמי", "לי הוא הפירוש זה בפסוק שגם - הענין שבהמשך - מקדש" לי

.ËÎמה לשם - לשמי" "לי הפרשה בהתחלת נאמר שכבר מכיון אחרת: שאלה מתעוררת עלֿפיֿזה אמנם,
נוספת?! פעם זה על חוזרים

פרט אודות מדובר זה שבפסוק להדגיש כדי "ועשו", תיבת גם להעתיק רש"י מוכרח - זו שאלה לתרץ וכדי
("ועשו"): וכליו המשכן עשיית - לשמי" "לי להיות שצריך נוסף

שעשיית נאמר זה בפסוק ואילו לשמי", "לי להיות צריכה המשכן תרומת שנתינת נאמר הפרשה בהתחלת
לשמי". "לי להיות צריכה התרומות) כל נתינת לאחרי - המלאכה ועושי ואהליאב בצלאל (עלֿידי וכליו המשכן

מודגשת שבזה קדושה", בית לשמי "ועשו בפירושו: גם "ועשו" תיבת רש"י כותב - יותר זאת להדגיש וכדי
שצריכה "לשמי" הכוונה אודות מדובר שכאן תרומה", (לשמי) לי "ויקחו הפסוק על זה שבפסוק ההוספה יותר

וכליו. המשכן בעשיית להיות

.Ïאגב בדרך רש"י מבאר - בתוכו" "ושכנתי ולא רבים, לשון בתוכם", "ושכנתי שכתוב במה הביאור
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(שו"ע1) בכלים בנין - [ובהלכה כליו" כל "תבנית שכתוב ומה
– הי"ג)] פ"י שבת הל' (רמב"ם בגבינה סי"ט), סשי"ג או"ח אדה"ז
וכו'. בארון שייך בנין מה כי מקרא, של בפשוטו המושאל שם זה הרי
(ולא בית - וזהו השם, נשאל שממנה המציאות להיות צריכה ובתחילה

גבינה). או כלים
ומפרשיו.2) שם וראב"ע ט. לב, וישלח רש"י פירוש ראה
"לבית3) המקדש: לבית בנוגע - לה) י, (נחמי' רש"י פירוש וראה

אבותינו". קדושת בית שהיא* - אבותינו לבית אלקינו
מפרש4) שלכאורה אף אחד, המתחיל' ב'דיבור זאת שמפרש ומה

(1) הרי: - קדושה) בית - ו"מקדש" לשמי, - ("לי" שונים ענינים ב'
(2) בתכלית, קצר בפירוש ובפרט הוא, כן מקומות וכמה בכמה
דברי וראה להאריך. יש ועוד משכן. לשם גם שכולל לומר יש "לשמי"

כאן. דוד

."`edy" - c"tx `ivpee qetca la` .miqetc dnka `ed ok (*
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מקדש לי ועשו הימנו, שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא אותך", מראה אני אשר "ככל הפסוק על בפירושו
אותך": מראה אני אשר ככל

מחובר שאינו לשלול רק לא - היא הימנו" שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא שכתב במה רש"י כוונת
אלא תעשו"), כן אלא תעשו, וכן לכתוב לו היה לא הימנו למעלה מחובר המקרא היה לא ("אם תעשו" ל"וכן
אשר ככל מקדש לי "ועשו רש"י כהדגשת בתוכם", ל"ושכנתי ולא מקדש" לי ל"ועשו שמחובר להדגיש גם
המוסגר. מאמר הם בתוכם" "ושכנתי שהתיבות היינו, בתוכם", "ושכנתי התיבות בהשמטת אותך", מראה אני

רבים: לשון בתוכם" "ושכנתי שכתוב מה – הוא רש"י של והכרחו

ב"מקדש" השכינה להשראת היא בזה שהכוונה היינו, המוסגר, מאמר אינם בתוכם" "ושכנתי התיבות אם
מאמר הם אלו תיבות ודאי אלא יחיד?! לשון הוא "מקדש" הרי רבים, לשון בתוכם" "ושכנתי נאמר מדוע -

מקדש". לי "ועשו הציווי נאמר שאליהם ישראל, בני על כיֿאם המקדש, על קאי שאינו המוסגר,

תהיה אזי ישראל, דבני המחנות בין שיוקם קדושה") ("בית "מקדש" עשיית שעלֿידי – הדברים ופירוש
ישראל. בני בתוך בתוכם", "ושכנתי - ישראל בני בין השכינה השראת

נוספים דיוקים כמה וכן שלם. ענין בדרךֿאגב שמבאר - רש"י שבפירוש הדיוק גודל את רואים ומכאן
לעיל. המדובר עלֿפי המובנים

.‡Ïלו אין המקדש בית שחרב "מיום א) ח, (ברכות ז"ל חכמינו אמרו - ומקדש המשכן ענין כללות אודות
בית "משחרב לד): (פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר ובלשון בלבד", הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה
רצונו שהוא הלכה, של אמות ארבע אלא יתברך יחודו הוא לשבתו ומכון משכן בעולמו להקב"ה אין המקדש

לפנינו". הערוכות בהלכות המלובשים וחכמתו יתברך
עבודת - האדם בעבודת וענינו קרבנות, מקריבים היו שבו - הוא והמקדש המשכן ענין כללות דהנה,
התורה) הלכות (פוסקי ה"סנהדרין" של מקומם שכן, - התורה ענין וכן תקנום", קרבנות כנגד "תפילות התפילה,

רש" (פירוש המזבח" "אצל מקוםהוא היה אליו שבסמיכות - למשכן בנוגע כן וכמו משפטים), פרשת ריש י
(תשא מועד" אוהל אל יצא ה' מבקש "כל - התורה דלימוד המקום היה שזה ובניו, אהרן משה של חנייתם
סוף רש"י בפירוש הובא ב. נד, (עירובין ז"ל רבותינו ממאמר כמובן ובניו, לאהרן בנוגע ועלֿדרךֿזה ז), לג,

וכו'". בניו נכנסו . . אהרן נכנס . . המשנה סדר "כיצד תשא) פרשת

א) פז, (פסחים ז"ל רבותינו ממאמר כמובן לתורה, שייך קדושה") ("בית "בית" הלשון שגם - ולהוסיף
תורה". זו חומה "אני

וועלט" תורה "א העולם ממציאות שעושים עד ומקום, מקום בכל התורה בהפצת עוסקים שכאשר ונמצא,
יתברך. לשבתו ומכון משכן יהיה כולו שהעולם פועלים עלֿידיֿזה הנה -

המשיח מענה [כידוע העתידה לגאולה הכנה מהווה זה ענין שכן, - התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט
היעוד יקויים שאז חוצה"], מעינותיך "יפוצו כאשר שיבוא מר", אתי קא "אימתי שאלתו על להבעלֿשםֿטוב

כולו. העולם בכל המלוכה" לה' "והיתה

.·Ïספר את להדפיס ובקשהֿנפשית ההצעה אודות הפעם עוד להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
ובהקדים: בלבד. אחד יהודי אפילו יהודים, בו שיש ומקום מקום בכל החסידות, דתורת שבכתב תורה התניא,
צאתך "כימי - בגלות ישאר לא בלבד אחד יהודי שאפילו באופן תהיה העתידה שהגאולה פעמים כמה דובר
נשארו הגאולה לאחרי שגם כו', ופרס מדי בבל, כגלות ודלא מצרים, בגלות נשאר לא אחד שאף מצרים", מארץ

אלו. בגלויות יהודים

ד"שכינתא לגאולה וכן ישראל, דכלל לגאולה נוגעת מישראל ואחד אחד כל של שגאולתו מובן, ומזה
והגאולה ישראל דכלל הגאולה את הדבר מעכב בגלות, נמצא בלבד אחד שיהודי זמן כל שהרי - בגלותא"

לגאולה. מוכן שיהיה מישראל ואחד אחד כל אצל לפעול להשתדל צריכים ולכן, בגלותא", ד"שכינתא

יהודי אלא בו נמצא שלא למקום ועד יהודים, שנמצאים מקום בכל התורה הפצת עלֿידי נפעל זה וענין
שעלֿידיֿזה ומקום, מקום בכל חוצה") מעינותיך ("יפוצו התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט בלבד, אחד
ובאה שנפעלת - העתידה לגאולה מוכנים יהיו זה במקום שנמצאים היהודים כל ובעיקר) זה, ש(מקום פועלים

הפצת חוצה.עלֿידי המעיינות
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הרמב"ם של בזמנו מהֿשאיןֿכן הגמרא, בזמן [שהיו ל"מכשפים" בנוגע אפילו - וזאת ו*), פרק סוף סנהדרין
הם גם שם), (סנהדרין מעלה" של פמליא ש"מכחישין משום זה בשם להם קוראת אמת" ש"תורת כידוע], כו',

הבורא. של בכוחו אלא אינה הבריאה ענין כי קטן, הכי דבר לברוא בכוחם אין

תולדותיהם, לרבות - השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הכתוב: דבר מלא ומקרא
"מהותו ה'עצמות', בכח אלא אינו הבריאה ענין - יד). א, בראשית רש"י (פירוש תולדותיה" לרבות - הארץ ואת

הוא שמציאותו ברוךֿהוא, המאציל של הקודשועצמותו (אגרת כו'" לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא . . מעצמותו
כ). סימן

הרי - יתברך) הבורא של בכוחו אלא (שאינה קטן הכי דבר לבריאת בנוגע אמורים הדברים ואם
נשמע המתאים, כלי שעלֿידי בטבע, הקב"ה שהכניס אדיר כח ל"רדיו", בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה

כמימרא! וברגע סופו, ועד העולם מסוף המדבר של קולו

הרי - בראשית) פרשת ריש רש"י (פירוש ישראל" ובשביל התורה "בשביל נבראו העולם עניני שכל ומכיון
קדושה, לעניני לנצלו כדי ישראל", ובשביל התורה "בשביל אלא נברא לא ("רדיו") זה אדיר כח שגם פשיטא

בזה. וכיוצא התורה, ופנימיות דתורה נגלה - התורה הפצת

לפניך "נתתי טו) ל, (נצבים שכתוב כמו האדם, של לבחירתו ניתן - העולם עניני ככל - זה ענין שגם אלא
הבחירה ענין ומצד יט), (שם, בחיים" "ובחרת - כח ונתינת הבקשה עם ביחד וגו'", הטוב ואת החיים את גו'

הקדושה. היפך שהם ענינים עבור - ואפילו העולם, עניני עבור זה כח לנצל אפשרות קיימת

אינה בוודאי - הקדושה היפך שהם ענינים עבור זה כח שמנצלים כאלו שישנם זו עובדה הרי שכן, ומכיון
התורה". ובשביל ישראל "בשביל בריאתו, ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש למנוע צריכה

חמור: על רכיבה מענין - שבכתב בתורה רב מעשה - לדבר דוגמא

ישראל", "בשביל הבריאה) עניני (ככל ומטרתו תכליתו - עליו לרכב שאפשר בחמור הקב"ה שברא הכח
ענין עבור לנצלו שיכולים אף ולכן, גרם". חמור "יששכר הכתוב לשון ועלֿדרך קדושה. לעניני לנצלו כדי
מלהשתמש מונע זה אין מכלֿמקום, גו'", אתונו את "ויחבוש - בלעם אצל שמצינו וכפי ה', רצון היפך שהוא

קדושה: עניני עבור בריאתו, ומטרת לתכלית בו

רכב - רבינו משה חמורו"; את "ויחבוש שכתוב כמו יצחק, לעקידת בלכתו חמור על רכב - אבינו אברהם
על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח שכתוב כמו ממצרים, ישראל בני את להוציא בלכתו חמור על
פירוש (וראה החמור" על ורוכב "עני - ישראל בני את לגאול כדי חמור על ירכב צדקנו משיח וכן החמור";

כ), ד, שמות רש"י

ד"לא באופן היתה הגאולה אילו רק הוא - למשיח בנוגע שנאמר החמור" על ורוכב ד"עני שהענין [אלא
פעמיים תקום "לא - רחמנאֿליצלן והשמדות הגזירות כל את עברו ישראל שבני לאחרי מהֿשאיןֿכן זכו",

צדקנו משיח יבוא שאז ד"זכו", ומצב במעמד כבר נמצאים שבוודאי - שמיא"].צרה" ענני "עם

קדושה) בעניני לעסוק וללכת עליו לרכב ישראל", "בשביל בריאתו (שתכלית לדבר סתירה שאין ומובן,
בריאתו תכלית מתבטאת שבו, האסור דבר - אכילה של לענין בנוגע כי: - באכילה אסור שחמור מהעובדה
שישתמשו כדי היא בריאתו תכלית - הרכיבה ענין שבו, הטוב לדבר בנוגע אבל האכילה. ענין את ששוללים בכך
בו מלהשתמש מונע זה אין בלתיֿרצוי, לצורך בו שמשתמשים כאלו שישנם ומה קדושה. עניני לצורך בו

כפשוט. בריאתו, ומטרת לתכלית
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.enewn o`k oi`e "'ek lelr epi`e ezenvrn `ed eze`ivny" mrhd mb x`ane ,df zeyrl "ezlkie egka ('ek `edÎjexa liv`nd)

n"cyz'd oey`x xc` yceg y`xc 'a ,dnexz zyxt zay zgiy

ההתפשטות רק (ולא "חוצה" יבוא עצמו שה"מעיין" היינו, חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין שיהיה וכדי
צריכים אלא ומקום, מקום לכל החסידות) דתורת שבכתב (תורה תניא ספרי להביא מספיק לא - המעיין) מי של
עצמו. המים) (מקור ה"מעיין" נמצא זה שבמקום - הדבר שמשמעות ומקום, מקום בכל התניא ספר את להדפיס

התניא. ספר נדפס זה במקום שכן,

ספרי בהדפסת להסתפק אין שהרי - ד"יפוצו" באופן גם אלא זה, במקום נמצא שה"מעיין" בלבד זו ולא
(כמדובר התניא בספרי שילמדו היא הכוונה אלא טאוולען"), די ("צווישן כריכתם... בתוך שישארו התניא
הפצה, של באופן הוא שה"מעיין" היינו, - שבט)) ג' בא פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה

"חוצה". - התניא ספר שם נדפס לא שעדֿעתה במקום גם מעינותיך", "יפוצו

ישראל בני כל יצאו שאז צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה את ממהרים עלֿידיֿזה – וכאמור
המקום תושבי אצל שנשארו ומקום, מקום בכל שנדפסו התניא ספרי - כולל אתם", וזהבם "וכספם מהגלות,

צדק. גואל ביאת עד

.‚Ïתהיה ומקום מקום בכל התניא ספרי שהדפסת הנ"ל) (בשיחה הובהר - המתאים באופן יהיה שהדבר וכדי
דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי – הרשות ניתנה שלהם ובאיֿכוחה, קה"ת הנהלת עלֿידי ורק אך
נגלה ספרי וכן חסידות, ספרי שאר וכן התניא, ספר את להדפיס - התניא בעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא
וכו'. רשות ולקבל הדברים, פרטי כל אודות קה"ת הנהלת עם להתדבר יש ולכן, קה"ת, הנהלת עלֿידי שנדפסים
בסדר להיות צריכים קדושה עניני שכל אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - מסודר* בסדר יהיה שהדבר וכדי
בקשר וכן ומקום, מקום בכל שיודפסו הטופסים למספר בקשר קה"ת הנהלת עם להתדבר יש - דוקא מסודר
הדפוסים, ברשימת יכלל התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום שכל - התניא דפוסי רשימת להדפסת

וכו'. בפניֿעצמה באות ויירשם

בכל שנדפסו הטופסים מספר אודות להודעה בנוגע הן זה, בכל והבלבול איֿהסדר גדול - זה כל ולאחרי
שונים, במקומות שנדפסו תניא ספרי שני אלו בימים קבלתי - התניא. דפוסי לרשימת בנוגע והן ומקום, מקום

אותיות!... בחמישים - התניא דפוסי לרשימת בנוגע - שביניהם והחילוק

עלֿכלֿפ אבל העבר", על צועקין ש"אין הכלל שנדפסוידוע הטופסים מספר אודות להודעה בנוגע - נים
לקוות יש - התניא דפוסי לרשימת ובנוגע בעבר, גם בזה מהנעשה להודיע עדיין יכולים ומקום, מקום בכל

מסודר. בסדר הדבר יהיה ולהבא שמכאן

ענין להיות צריך לראש** שלכל לכך בסתירה זה אין - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה גם שצריכים ומה
באופן העבודה נעשית גופא ובזה דוקא, מסודר בסדר להתנהל צריכים הדברים פרטי שכל היינו, סדר, של

והגבלה. ממדידה שלמעלה

אלא כלל, חומה תהיה שלא הכוונה שאין - לבוא לעתיד ירושלים" תשב ד"פרזות בענין שמצינו ועלֿדרך
סביב". אש חומת גו' לה אהיה ש"אני מכיון והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא עצמה שהחומה

.„Ïלהזכיר המקום כאן הרי - התניא ספרי הדפסת עלֿידי חוצה המעיינות הפצת אודות להמדובר בהמשך
בסופה) משפטים פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות כמדובר הרדיו, גלי על התניא לימוד אודות גם

כולו. העולם בכל התורה דפנימיות ענינים שומעים כמימרא שברגע - שבדבר העילוי גודל אודות
שכל יצאו", ממך ומחריביך "מהרסיך ישנם וקדושה, טוב דבר הוספת לכל בנוגע הנה לדאבוננו, אמנם,
עניני עבור "רדיו" לנצל היתכן וכתבו: שטענו - זה בענין וכן שבקדושה, דבר לכל ולהפריע לנגד הוא ענינם

מ"סטראֿאחרא"!... הוא "רדיו" הרי - קדושה

הוא כזה דבר דעתא, מהאי רחמנאֿליצלן – מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" לומר חסֿושלום
לגמרי: האמונה והיפך התורה היפך

ירושלמי א.). סז, (סנהדרין וכיתוש כגמלא קטן, הכי דבר אפילו לברוא שבכוחה מציאות שתהיה יתכן לא
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כט n"cyz'd oey`x xc` yceg y`xc 'a ,dnexz zyxt zay zgiy

הרמב"ם של בזמנו מהֿשאיןֿכן הגמרא, בזמן [שהיו ל"מכשפים" בנוגע אפילו - וזאת ו*), פרק סוף סנהדרין
הם גם שם), (סנהדרין מעלה" של פמליא ש"מכחישין משום זה בשם להם קוראת אמת" ש"תורת כידוע], כו',

הבורא. של בכוחו אלא אינה הבריאה ענין כי קטן, הכי דבר לברוא בכוחם אין

תולדותיהם, לרבות - השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הכתוב: דבר מלא ומקרא
"מהותו ה'עצמות', בכח אלא אינו הבריאה ענין - יד). א, בראשית רש"י (פירוש תולדותיה" לרבות - הארץ ואת

הוא שמציאותו ברוךֿהוא, המאציל של הקודשועצמותו (אגרת כו'" לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא . . מעצמותו
כ). סימן

הרי - יתברך) הבורא של בכוחו אלא (שאינה קטן הכי דבר לבריאת בנוגע אמורים הדברים ואם
נשמע המתאים, כלי שעלֿידי בטבע, הקב"ה שהכניס אדיר כח ל"רדיו", בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה

כמימרא! וברגע סופו, ועד העולם מסוף המדבר של קולו

הרי - בראשית) פרשת ריש רש"י (פירוש ישראל" ובשביל התורה "בשביל נבראו העולם עניני שכל ומכיון
קדושה, לעניני לנצלו כדי ישראל", ובשביל התורה "בשביל אלא נברא לא ("רדיו") זה אדיר כח שגם פשיטא

בזה. וכיוצא התורה, ופנימיות דתורה נגלה - התורה הפצת

לפניך "נתתי טו) ל, (נצבים שכתוב כמו האדם, של לבחירתו ניתן - העולם עניני ככל - זה ענין שגם אלא
הבחירה ענין ומצד יט), (שם, בחיים" "ובחרת - כח ונתינת הבקשה עם ביחד וגו'", הטוב ואת החיים את גו'

הקדושה. היפך שהם ענינים עבור - ואפילו העולם, עניני עבור זה כח לנצל אפשרות קיימת

אינה בוודאי - הקדושה היפך שהם ענינים עבור זה כח שמנצלים כאלו שישנם זו עובדה הרי שכן, ומכיון
התורה". ובשביל ישראל "בשביל בריאתו, ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש למנוע צריכה

חמור: על רכיבה מענין - שבכתב בתורה רב מעשה - לדבר דוגמא

ישראל", "בשביל הבריאה) עניני (ככל ומטרתו תכליתו - עליו לרכב שאפשר בחמור הקב"ה שברא הכח
ענין עבור לנצלו שיכולים אף ולכן, גרם". חמור "יששכר הכתוב לשון ועלֿדרך קדושה. לעניני לנצלו כדי
מלהשתמש מונע זה אין מכלֿמקום, גו'", אתונו את "ויחבוש - בלעם אצל שמצינו וכפי ה', רצון היפך שהוא

קדושה: עניני עבור בריאתו, ומטרת לתכלית בו

רכב - רבינו משה חמורו"; את "ויחבוש שכתוב כמו יצחק, לעקידת בלכתו חמור על רכב - אבינו אברהם
על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח שכתוב כמו ממצרים, ישראל בני את להוציא בלכתו חמור על
פירוש (וראה החמור" על ורוכב "עני - ישראל בני את לגאול כדי חמור על ירכב צדקנו משיח וכן החמור";

כ), ד, שמות רש"י

ד"לא באופן היתה הגאולה אילו רק הוא - למשיח בנוגע שנאמר החמור" על ורוכב ד"עני שהענין [אלא
פעמיים תקום "לא - רחמנאֿליצלן והשמדות הגזירות כל את עברו ישראל שבני לאחרי מהֿשאיןֿכן זכו",

צדקנו משיח יבוא שאז ד"זכו", ומצב במעמד כבר נמצאים שבוודאי - שמיא"].צרה" ענני "עם

קדושה) בעניני לעסוק וללכת עליו לרכב ישראל", "בשביל בריאתו (שתכלית לדבר סתירה שאין ומובן,
בריאתו תכלית מתבטאת שבו, האסור דבר - אכילה של לענין בנוגע כי: - באכילה אסור שחמור מהעובדה
שישתמשו כדי היא בריאתו תכלית - הרכיבה ענין שבו, הטוב לדבר בנוגע אבל האכילה. ענין את ששוללים בכך
בו מלהשתמש מונע זה אין בלתיֿרצוי, לצורך בו שמשתמשים כאלו שישנם ומה קדושה. עניני לצורך בו

כפשוט. בריאתו, ומטרת לתכלית
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± oi`n

,mlerd i`a lk zlekia oi` - dfk yin yi iepiy mb `xnf oa i"xly `l`

ecal `ed" wxe oi`n yi `exal mileki oi` 'eke "zeliv`c mik`ln" elit` - ((`"rq ,lw) k"q w"db`) owfd epiax oeyla ixd - oi`n yi z`ixaa la`

.enewn o`k oi`e "'ek lelr epi`e ezenvrn `ed eze`ivny" mrhd mb x`ane ,df zeyrl "ezlkie egka ('ek `edÎjexa liv`nd)

n"cyz'd oey`x xc` yceg y`xc 'a ,dnexz zyxt zay zgiy

ההתפשטות רק (ולא "חוצה" יבוא עצמו שה"מעיין" היינו, חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין שיהיה וכדי
צריכים אלא ומקום, מקום לכל החסידות) דתורת שבכתב (תורה תניא ספרי להביא מספיק לא - המעיין) מי של
עצמו. המים) (מקור ה"מעיין" נמצא זה שבמקום - הדבר שמשמעות ומקום, מקום בכל התניא ספר את להדפיס

התניא. ספר נדפס זה במקום שכן,

ספרי בהדפסת להסתפק אין שהרי - ד"יפוצו" באופן גם אלא זה, במקום נמצא שה"מעיין" בלבד זו ולא
(כמדובר התניא בספרי שילמדו היא הכוונה אלא טאוולען"), די ("צווישן כריכתם... בתוך שישארו התניא
הפצה, של באופן הוא שה"מעיין" היינו, - שבט)) ג' בא פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה

"חוצה". - התניא ספר שם נדפס לא שעדֿעתה במקום גם מעינותיך", "יפוצו

ישראל בני כל יצאו שאז צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה את ממהרים עלֿידיֿזה – וכאמור
המקום תושבי אצל שנשארו ומקום, מקום בכל שנדפסו התניא ספרי - כולל אתם", וזהבם "וכספם מהגלות,

צדק. גואל ביאת עד

.‚Ïתהיה ומקום מקום בכל התניא ספרי שהדפסת הנ"ל) (בשיחה הובהר - המתאים באופן יהיה שהדבר וכדי
דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי – הרשות ניתנה שלהם ובאיֿכוחה, קה"ת הנהלת עלֿידי ורק אך
נגלה ספרי וכן חסידות, ספרי שאר וכן התניא, ספר את להדפיס - התניא בעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא
וכו'. רשות ולקבל הדברים, פרטי כל אודות קה"ת הנהלת עם להתדבר יש ולכן, קה"ת, הנהלת עלֿידי שנדפסים
בסדר להיות צריכים קדושה עניני שכל אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - מסודר* בסדר יהיה שהדבר וכדי
בקשר וכן ומקום, מקום בכל שיודפסו הטופסים למספר בקשר קה"ת הנהלת עם להתדבר יש - דוקא מסודר
הדפוסים, ברשימת יכלל התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום שכל - התניא דפוסי רשימת להדפסת

וכו'. בפניֿעצמה באות ויירשם

בכל שנדפסו הטופסים מספר אודות להודעה בנוגע הן זה, בכל והבלבול איֿהסדר גדול - זה כל ולאחרי
שונים, במקומות שנדפסו תניא ספרי שני אלו בימים קבלתי - התניא. דפוסי לרשימת בנוגע והן ומקום, מקום

אותיות!... בחמישים - התניא דפוסי לרשימת בנוגע - שביניהם והחילוק

עלֿכלֿפ אבל העבר", על צועקין ש"אין הכלל שנדפסוידוע הטופסים מספר אודות להודעה בנוגע - נים
לקוות יש - התניא דפוסי לרשימת ובנוגע בעבר, גם בזה מהנעשה להודיע עדיין יכולים ומקום, מקום בכל

מסודר. בסדר הדבר יהיה ולהבא שמכאן

ענין להיות צריך לראש** שלכל לכך בסתירה זה אין - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה גם שצריכים ומה
באופן העבודה נעשית גופא ובזה דוקא, מסודר בסדר להתנהל צריכים הדברים פרטי שכל היינו, סדר, של

והגבלה. ממדידה שלמעלה

אלא כלל, חומה תהיה שלא הכוונה שאין - לבוא לעתיד ירושלים" תשב ד"פרזות בענין שמצינו ועלֿדרך
סביב". אש חומת גו' לה אהיה ש"אני מכיון והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא עצמה שהחומה

.„Ïלהזכיר המקום כאן הרי - התניא ספרי הדפסת עלֿידי חוצה המעיינות הפצת אודות להמדובר בהמשך
בסופה) משפטים פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות כמדובר הרדיו, גלי על התניא לימוד אודות גם

כולו. העולם בכל התורה דפנימיות ענינים שומעים כמימרא שברגע - שבדבר העילוי גודל אודות
שכל יצאו", ממך ומחריביך "מהרסיך ישנם וקדושה, טוב דבר הוספת לכל בנוגע הנה לדאבוננו, אמנם,
עניני עבור "רדיו" לנצל היתכן וכתבו: שטענו - זה בענין וכן שבקדושה, דבר לכל ולהפריע לנגד הוא ענינם

מ"סטראֿאחרא"!... הוא "רדיו" הרי - קדושה

הוא כזה דבר דעתא, מהאי רחמנאֿליצלן – מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" לומר חסֿושלום
לגמרי: האמונה והיפך התורה היפך

ירושלמי א.). סז, (סנהדרין וכיתוש כגמלא קטן, הכי דבר אפילו לברוא שבכוחה מציאות שתהיה יתכן לא
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אמירתו שעלֿידי אומר", הוא מה "חכם בענין הפתגם ועלֿדרך כברו"!... ש"תוכו באופן שייך!... הוא לאן -

סוףֿכלֿסוף – ובעניננו שב"הגדה"!.. הבנים לשאר בנוגע גם הוא כן - הוא") ("מה מציאותו את מגלה ("אומר")
לגמרי! האמונה היפך שהם דברים שכותב רואים הכל שכן, זה, יהודי של האמיתי פרצופו לכל, מתגלה

.ÊÏ."עיניו לנגד אלקים פחד "אין לומר אפשר פלוני יהודי שעל מישהו אלי כתב
משמע, עיניו", לנגד אלקים פחד "אין אומרים כאשר כי: זה, דבר עליו לומר איֿאפשר דבר, של לאמיתתו אמנם,
רחמנאֿליצלן! עיניו", לנגד אלקים "אין - אצלו אבל גו'", אלקים "פחד שחסר אלא עיניו", לנגד אלקים ש"יש

במשך "תפקידו" אודות הוא חושב בשעה בה אבל - לפניך" אני "מודה אמנם הוא אומר משנתו בקומו
נלמד אם אפילו - היותר ולכל ישראל!... דאהבת הענין היפך להרבות כדי האפשרי כל את לעשות כולו, היום
אלקים "אין - כולו היום כל במשך הרי המילות, פירוש את שומע הוא לפניך" אני "מודה שבאמירת זכות עליו
אינו אם גם בדרכו, שנקרה יהודי לכל להכאיב ישראל, אהבת היפך להרבות אלא אינו עיסוקו וכל עיניו", לנגד
דמו את המוצצת ("פייאווקע") "עלוקה" כאותה - דמו את ולמצוץ לו ולהציק להצר ראהו, לא ומעולם מכירו

דוקא... יהודי לדם הצמאה פייאווקע"), אידישע ("א יהודית" "עלוקה - מזה ויתירה האדם!... של

היחידה האפשרות זוהי - א). קנו, שבת (ראה ל"דם" טבעית משיכה לו יש ולכן מאדים", ב"מזל נולד הוא
בבריתו יהודים ולהכניס "מוהל", להיות - לקדושה בזה להשתמש או ברירה: לו יש אבל - זכות!... עליו ללמד

יהודי!... של דמו למצוץ - רחמנאֿליצלן – להיפך או אבינו, אברהם של

.ÁÏאלא ותפילה, תורה בו שמגדלין קדוש, במקום שנמצאים מכיון - זה בדבר להאריך המקום כאן ואין
עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - ואדרבה כו', המלעיגים מפני להתבייש שלא להזהיר - שבדבר ההכרח מפני

ר עלֿידי – כולל חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות בזה.בכל וכיוצא דיו
- כולל מסביבו, שנמצאים אלו אבל ב), לח, סנהדרין (ראה טפי דפקר כלֿשכן אדרבה: הרי - אליו בנוגע
כאשר וגם, עיניהם. לנגד אלקים פחד שיהיה ולהשתדל אחריו, להגרר שלא להזהר עליהם ביתו, ובני אשתו

כו'. לו לעזור הם ישתדלו - ממרום רוח עליו יערה סוףֿכלֿסוף

ה"סדרים") באחד (שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - כו' להם להשיב שלא להזהיר צורך אין ובוודאי
לנו "וירעו ולא המצרים", אותנו "וירעו נאמר מדוע תמוה: שלכאורה המצרים", אותנו "וירעו הפסוק בפירוש
המצרים". אותנו "וירעו נאמר ולכן כמותם, רעים יהיו שהיהודים לעשות רצו שהמצריים וביאר, - המצרים"?!
אלו של שרצונם - מצרים" מארץ צאתך "כימי תהיה ממנה שהגאולה - זה לגלותנו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה

בתכלית. מהם להזהר צריכים שכן, ומכיון חסֿושלום, כמותם נהיה אנחנו שגם הוא

חוצה המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת מצוותיה, וקיום התורה בלימוד ועיסקו מהם, הבדלו ולכן:
עוז, וביתר שאת ביתר -

כו'! הכרם בעל ויבוא הקב"ה, של כרמו זהו עניננו, זה אין - להם שמגיע למה ובנוגע

עלֿידי ונתפרסם (שנתגלה צדק' ה'צמח אדמו"ר של הפתגם כידוע העולם, את להאיר אלא אינו תפקידנו
דפנימיות לאור עד והיהדות, התורה באור כולו העולם את להאיר - אנן דיממא פועלי אנן אדמו"ר): מו"ח כ"ק

תבל. קצוי בכל התורה,

שהולכים כפי ושלימה, אמיתית מנוחה ומתוך שלום, ודרכי נועם בדרכי יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
עולם". ועד מעתה ובואך צאתך ישמר ש"ה' ובאופן בה", רוצה שאתה שלימה "מנוחה מנחה: בתפלת לומר

.ËÏ:האדם בעבודת - כו' שמירה אופני ב' אודות אאמו"ר דברי לביאור באים ומזה
בעבודה שענינם ובינה, מלכות ב"כלה", בחינות ב' שיש (בתחלתו) השירים שיר על תורה' ב'לקוטי מבואר

במציאות. וביטול היש ביטול -

את השומר זעירֿאנפין יסוד מבחינת השמירה נמשכת אזי - היש דביטול באופן היא העבודה כאשר והנה,
מ"קודשאֿבריךֿהוא השמירה נמשכת אזי - במציאות דביטול באופן היא העבודה כאשר אבל המלכות, ספירת
ואז כו', והסתרים העלמות מנגד, של למציאות כלל מקום שאין היינו, אריבער", ד"לכתחילה באופן בלחודוי",

כנ"ל. שלימה, מנוחה מתוך היא העבודה

.Óמניעותויהיֿרצ כל ללא שלימה, מנוחה מתוך העבודה כללות תהיה האחרונים הגלות שבימי - כאמור - ון
מניקותיך", ושרותיהם אומניך "מלכים - ואדרבה כו', ועיכובים
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למנוע כדי בה אין בלתיֿרצוי, ענין עבור מסויים בדבר שמשתמשים שהעובדה - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בריאתו. ומטרת לתכלית בדבר להשתמש

כוכבים בעבודת רצונו אין אם ברומי, הזקנים את "שאלו ז): משנה ד פרק זרה (עבודה המשנה ובלשון
לדבר אילו להן, "אמרו העסק... כל וחסל זרה', ה'עבודה של מציאותה את הקב"ה יבטל - מבטלה" אינו למה
עולמו יאבד ולמזלות, ולכוכבים וללבנה לחמה עובדין הן הרי מבטלו, היה עובדין, היו בו לעולם צורך שאין

(בתמיה). השוטים" מפני

עולמו" "יאבד בלתיֿרצויים ענינים עבור זה כח שמנצלים "שוטים" שישנם מפני וכי בעניננו: ועלֿדרךֿזה
בריאתו?! ומטרת לתכלית זה בכח השימוש את למנוע סיבה זוהי -

למשנה", שנים עשר "בן המשניות, ללימוד שהגיע אחד כל שיודע משנה", "דבר הוא זה ענין - וכאמור
לקנתר"!... מנת "על ולא כדבעי, תורה לומד רק אם - וזאת

.‰Ï:"שאלה" להם יש עדיין אמנם,
ה"שוטים" שבאו לפני היתה הארץ" על "להאיר בריאתם הרי - כו' וירח שמש אודות מדובר כאשר בשלמא
הרי - דידן בנידון אבל (בתמיה); השוטים" מפני עולמו "יאבד הסברא מובנת ולכן להם, לעבוד והתחילו
שואלים - שכן ומכיון הקדושה, היפך שהם לענינים עד העולם, עניני עבור היתה ב"רדיו" השימוש התחלת

התורה"?! ובשביל ישראל "בשביל אלא נברא לא זה שענין לומר יכולים כיצד - הם

מ"עםֿהארצות": נובעת כזו שאלה הנה

היה "לא לה) פרשה ריש רבה שמות ב. טז, פרשה רבה (בראשית במדרש מפורש - הזהב לבריאת בנוגע
ה שנברא מאז ואףֿעלֿפיֿכן, כו'", המשכן בשביל - נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי ימיהעולם בששת זהב

להשתמש שהתחילו עד טוב"] ההיא הארץ "וזהב יב) (ב, בראשית בפרשת [כמפורש בעולם ונתגלה בראשית
עשו "וזהב הקדושה, היפך שהם ענינים עבור בזהב השתמשו - זה ולפני דורות! 26 עברו - בריאתו לתכלית בו
אבינו אברהם של שבזמנו ז"ל חכמינו במדרשי וכמסופר דברים), פרשת ריש רש"י פירוש י. ב, (הושע לבעל"
המשכן". "בשביל - בריאתו ומטרת לתכלית בזהב כך אחר השתמשו ואףֿעלֿפיֿכן, וזהב, כסף של אלילים היו

מניעה מהווה אינו בלתיֿרצויים, ענינים עבור הרדיו בכח המוקדם שהשימוש - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בריאתו! ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש חסֿושלום

.ÂÏ- מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" ובדפוס, ויכריז, יבוא שיהודי כזו הנהגה נובעת מניין
לגמרי?! האמונה והיפך התורה היפך לעולמים, היה שלא דבר

להרוויח העולם, עניני עבור - הרדיו בכח שמופעל - וב"טלגרף" ב"רדיו" משתמש בעצמו הוא מזו: יתירה
לאשתו לקנות שיוכל כדי בזה] וכיוצא גבול, השגת של איסור כשרות, בלתי בדרכים גם - [וזאת וזהב כסף
בשמעו ולפתע, ממש... בלתיֿרצויים ענינים עבור זה בכח להשתמש הוא מסוגל ולפעמים "תכשיטים",
של במכשיר שימוש על... להתריע ומתחיל הוא מתעורר חוצה, המעיינות הפצת עבור זה במכשיר שמשתמשים
בזה להשתמש אסור ומדוע אחרים... לצרכים אבל - זה במכשיר משתמש בעצמך אתה הרי "סיטראֿאחרא"...

התורה?! הפצת עבור

המעיינות הפצת כיֿאם לו, מפריע הרדיו במכשיר השימוש לא ביותר: פשוטה - אלו לשאלות התשובה הנה
ועד בלתיֿרצוי, ענין שזהו להסביר כיצד דרכים למצוא מחפש ולכן, לסבול... יכול שאינו הדבר היא חוצה,

לגמרי!... האמונה והיפך התורה היפך שהם טענות לטעון ברעיונו שנופל

ש"סטראֿאחרא" כזו סברא לשלול לנכון המחבר מצא לא בכך... מה של ספר אפילו שבעולם, ספר בשום
טענה טוען והוא לגמרי, האמונה ענין כל היפך - וכאמור וכל, מכל המופרך דבר מסויים, דבר לברוא בכוחה

ובדפוס!... ברבים ומפרסמה כזו,

האמונה היפך שהם דברים שכותב עד כך כל ירוד למצב הגיע והוא... מאמינים, יהודים היו וסבו אביו
רחמנאֿליצלן! לגמרי,

רואים איפוא, היכן, וגו'", ויצרפו ויתלבנו "יתבררו צדקנו משיח ביאת שלפני ידוע שאלה: תמיד לי הציקה
ע רואים בעניננו הנה - בימינו?! ואחדזאת אחד כל של האמיתי פרצופו מתגלה סוףֿכלֿסוף שכן, במוחש, זה נין
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אמירתו שעלֿידי אומר", הוא מה "חכם בענין הפתגם ועלֿדרך כברו"!... ש"תוכו באופן שייך!... הוא לאן -
סוףֿכלֿסוף – ובעניננו שב"הגדה"!.. הבנים לשאר בנוגע גם הוא כן - הוא") ("מה מציאותו את מגלה ("אומר")

לגמרי! האמונה היפך שהם דברים שכותב רואים הכל שכן, זה, יהודי של האמיתי פרצופו לכל, מתגלה

.ÊÏ."עיניו לנגד אלקים פחד "אין לומר אפשר פלוני יהודי שעל מישהו אלי כתב
משמע, עיניו", לנגד אלקים פחד "אין אומרים כאשר כי: זה, דבר עליו לומר איֿאפשר דבר, של לאמיתתו אמנם,
רחמנאֿליצלן! עיניו", לנגד אלקים "אין - אצלו אבל גו'", אלקים "פחד שחסר אלא עיניו", לנגד אלקים ש"יש

במשך "תפקידו" אודות הוא חושב בשעה בה אבל - לפניך" אני "מודה אמנם הוא אומר משנתו בקומו
נלמד אם אפילו - היותר ולכל ישראל!... דאהבת הענין היפך להרבות כדי האפשרי כל את לעשות כולו, היום
אלקים "אין - כולו היום כל במשך הרי המילות, פירוש את שומע הוא לפניך" אני "מודה שבאמירת זכות עליו
אינו אם גם בדרכו, שנקרה יהודי לכל להכאיב ישראל, אהבת היפך להרבות אלא אינו עיסוקו וכל עיניו", לנגד
דמו את המוצצת ("פייאווקע") "עלוקה" כאותה - דמו את ולמצוץ לו ולהציק להצר ראהו, לא ומעולם מכירו

דוקא... יהודי לדם הצמאה פייאווקע"), אידישע ("א יהודית" "עלוקה - מזה ויתירה האדם!... של

היחידה האפשרות זוהי - א). קנו, שבת (ראה ל"דם" טבעית משיכה לו יש ולכן מאדים", ב"מזל נולד הוא
בבריתו יהודים ולהכניס "מוהל", להיות - לקדושה בזה להשתמש או ברירה: לו יש אבל - זכות!... עליו ללמד

יהודי!... של דמו למצוץ - רחמנאֿליצלן – להיפך או אבינו, אברהם של

.ÁÏאלא ותפילה, תורה בו שמגדלין קדוש, במקום שנמצאים מכיון - זה בדבר להאריך המקום כאן ואין
עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - ואדרבה כו', המלעיגים מפני להתבייש שלא להזהיר - שבדבר ההכרח מפני

ר עלֿידי – כולל חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות בזה.בכל וכיוצא דיו
- כולל מסביבו, שנמצאים אלו אבל ב), לח, סנהדרין (ראה טפי דפקר כלֿשכן אדרבה: הרי - אליו בנוגע
כאשר וגם, עיניהם. לנגד אלקים פחד שיהיה ולהשתדל אחריו, להגרר שלא להזהר עליהם ביתו, ובני אשתו

כו'. לו לעזור הם ישתדלו - ממרום רוח עליו יערה סוףֿכלֿסוף

ה"סדרים") באחד (שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - כו' להם להשיב שלא להזהיר צורך אין ובוודאי
לנו "וירעו ולא המצרים", אותנו "וירעו נאמר מדוע תמוה: שלכאורה המצרים", אותנו "וירעו הפסוק בפירוש
המצרים". אותנו "וירעו נאמר ולכן כמותם, רעים יהיו שהיהודים לעשות רצו שהמצריים וביאר, - המצרים"?!
אלו של שרצונם - מצרים" מארץ צאתך "כימי תהיה ממנה שהגאולה - זה לגלותנו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה

בתכלית. מהם להזהר צריכים שכן, ומכיון חסֿושלום, כמותם נהיה אנחנו שגם הוא

חוצה המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת מצוותיה, וקיום התורה בלימוד ועיסקו מהם, הבדלו ולכן:
עוז, וביתר שאת ביתר -

כו'! הכרם בעל ויבוא הקב"ה, של כרמו זהו עניננו, זה אין - להם שמגיע למה ובנוגע

עלֿידי ונתפרסם (שנתגלה צדק' ה'צמח אדמו"ר של הפתגם כידוע העולם, את להאיר אלא אינו תפקידנו
דפנימיות לאור עד והיהדות, התורה באור כולו העולם את להאיר - אנן דיממא פועלי אנן אדמו"ר): מו"ח כ"ק

תבל. קצוי בכל התורה,

שהולכים כפי ושלימה, אמיתית מנוחה ומתוך שלום, ודרכי נועם בדרכי יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
עולם". ועד מעתה ובואך צאתך ישמר ש"ה' ובאופן בה", רוצה שאתה שלימה "מנוחה מנחה: בתפלת לומר

.ËÏ:האדם בעבודת - כו' שמירה אופני ב' אודות אאמו"ר דברי לביאור באים ומזה
בעבודה שענינם ובינה, מלכות ב"כלה", בחינות ב' שיש (בתחלתו) השירים שיר על תורה' ב'לקוטי מבואר

במציאות. וביטול היש ביטול -

את השומר זעירֿאנפין יסוד מבחינת השמירה נמשכת אזי - היש דביטול באופן היא העבודה כאשר והנה,
מ"קודשאֿבריךֿהוא השמירה נמשכת אזי - במציאות דביטול באופן היא העבודה כאשר אבל המלכות, ספירת
ואז כו', והסתרים העלמות מנגד, של למציאות כלל מקום שאין היינו, אריבער", ד"לכתחילה באופן בלחודוי",

כנ"ל. שלימה, מנוחה מתוך היא העבודה

.Óמניעותויהיֿרצ כל ללא שלימה, מנוחה מתוך העבודה כללות תהיה האחרונים הגלות שבימי - כאמור - ון
מניקותיך", ושרותיהם אומניך "מלכים - ואדרבה כו', ועיכובים
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÔÙÂ‡· Ï„·‰‰Â ,Ô‡Î ˙Â¯ÎÊÂÓ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˘ÂÏ˘

Ô˙·È˙Î
(לעבודת ישראל מבני "תרומה" לקיחת על הציווי

פרשתנו בתחילת פעמים שלוש עצמו על חוזר :1המשכן)

התרומה "וזאת תרומתי", את "תקחו תרומה", לי "ויקחו

חז"ל אומרים כך על תקחו". נאמרו2אשר תרומות ג' :

מאת אדנים, תרומת זו - וגו' תרומה לי ויקחו הזאת. בפרשה

שקלים, תרומת זו - תרומתי את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל

המשכן. תרומת זו - מאתם תקחו אשר התרומה וזאת

התרומות: שלוש כאן כתובות שבו באופן הבדל יש

וברמז, כללי באופן רק כתובות הראשונות השתיים

מאוחרות בפרשות רק מוזכרים ואילו3ופרטיהן יותר,

ובהרחבה. בפירוט כאן כתובה המשכן תרומת

למען היו כולן התרומות שלוש הרי להבין: אפוא יש

המשכן עבודת

קרבנות לקניית ששימשה השקלים תרומת [ואפילו

הרמב"ם4ציבור של ההלכה פסק לפי הרי בנין5- שמצות

יהיה זה שבית אלא לה'", "בית שיהיה רק) (איננה המקדש

"okenלהיותoiaixwnבוzepaxwdשהציווי כך, אם ויוצא, ,"

מקדש" לי לעבודת6"ועשו הדרושות ההכנות את גם כולל

השקלים בתרומת השימוש היא מהן שאחת הקרבנות,

- ציבור] קרבנות לקניית

התרומות שלוש כל להיכתב צריכות היו כך, ואם

מפורט? באופן

ל בקשר זה קושי ניישב אם ונאמרגם השקלים, תרומת

למעשה, המשכן לבניית קשורה איננה היא זאת שבכל

זה אין ולכן במשכן, לעבודה הכנה רק מהווה אלא

תרומה פרטי לכתיבת המתאים המקום תרומה) (בפרשת

חלק7זו שהם האדנים תרומת על הקושי יישאר עדיין :

בפרשתנו? מפורטת זו תרומה אין מדוע המשכן: מבניית

.·
˜ÂÒÙ‰ ÔÂ˘Ï· ÛÒÂ� Ï„·‰

כאן הבדל עוד התרומות:8יש לג' בנוגע הפסוק בלשון

בתרומת תרומה", לי "ויקחו כתוב האדנים בתרומת

"וזאת - המשכן ובתרומת תרומתי", את "תקחו - השקלים

(תרומת הראשונה בתרומה כלומר, תקחו". אשר התרומה

לקדושֿברוךֿהוא התרומה שייכות מודגשת האדנים)

" - נפרדת (תרומתilבמילה השניה בתרומה תרומה",

במילה לקדושֿברוךֿהוא השייכות משולבת השקלים)

" עצמה: השלישיתiznexz"9"תרומה" בתרומה ואילו ,

וכתוב לה', תרומה שהיא כלל מוזכר אין המשכן) (תרומת

"dnexzd z`fe.סתם "

.‚
Ì‰ÈÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰Â ,Â�˙˘¯Ù· ˘¯„Ó‰ È¯·„

בפרשתנו: במדרש שיש פלא דבר עוד

וכסף זהב תקחו... אשר התרומה "וזאת הפסוק על

חז"ל אומרים כסף10ונחושת" בבל... מלכות כנגד זהב :

אילים ועורות יון... מלכות כנגד נחושת מדי... מלכות כנגד

אדום...". מלכות כנגד מאדמים

לבין המלכויות ארבע בין הקשר מהו מאד: ותמוה

לארבע גרמו אלו מלכויות אדרבה, והרי, המשכן? תרומת

ו המשכן,axeglהגלויות מתרומת להיפך המקדש, בית ן

" - היא המשכן)?eyreשכוונתה והקמת (בנין מקדש" לי
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בֿג.1) כה,

פרשתנו.2) ריש עה"ת בפרש"י הובא ה"א. פ"א שקלים ירושלמי

פרשתנו.3) ריש (פרש"י פקודי" באלה שמפורש "כמו – האדנים תרומת

(ובפרש"י ואילך יג שם, תשא – השקלים תרומת ואילך); כה לח, פקודי וראה

טו). שם,

המחצית הוא כאן הנמנה ה"כסף" (עה"פ), בפרשתנו שלפרש"י ואף

(ותרומה) כענין נמנה לא הרי – האדנים תרומת עבור שנתנו [נוסףr"taהשקל

(רק) נתן גו' ומעלה שנה עשרים מבן שכ"א פקודי) (כבפ' נתפרש שלא לזה,

תרומת בכללות כפרט נזכר – ואדרבה האדנים], בשביל ושהי' מחה"ש

וכו' שרת כלי נעשו שממנו הכסף ג"כ כולל – "וכסף" הפרט ואפילו המשכן.

.458 ע' לקמן וראה שם). (פרש"י

שקלים4) הל' רמב"ם רפ"ד. שקלים טו. ל, תשא פרשתנו. ריש פרש"י

רפ"ד.

בארוכה5) וראה כ. מ"ע המצות בספר ועד"ז הבחירה. בית הל' ריש

ואילך. 120 ס"ע חי"א לקו"ש

ח.6) שם, פרשתנו

(7" המשכן) לתרומת (בנוגע פרשתנו ריש מפרש"י דבריםb"iלהעיר

ובאוה"ת כהונה", לבגדי או המשכן למלאכת הוצרכו כולם בענין האמורים

כאן): עה"ת וש"ך ברע"ב עד"ז וראה א'תיד. א'תי. א'שצ. א'שפג. (ע' פרשתנו

שמן משא"כ המשכן, ולכלי המשכן למלאכת השייכים הדברים רק מנה "לא

שבמשכן". הקרבנות ע"ד כ"א המשכן מכלי אינו ובשמים למאור

פ"א8) שקלים (ירושלמי שם המרומזות התרומות שבג' תשא, בפ' משא"כ

ה'". "תרומת או לה'" "תרומה בהן נאמר שם) תשא פרש"י שם.

בפרש"י9) לדוד במשכיל (ועד"ז שם לירושלמי חדתין מתקלין להעיר

לגבוה) (קרבנות השקלים תרומת על קאי תרומתי את דתקחו דלמדין כאן)

שלי". תרומה כלומר "תרומתי מדכתיב

ה.10) פל"ה, שמו"ר וראה ז. פרשתנו תנחומא

dnexz zyxt zegiyÎihewl
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˙˘ÂÏ˘Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙‡ÂÂ˘‰ È„ÈŒÏÚ Â�·ÂÈ ÌÈ¯·„‰

È„ÂÓÚ‰'‰ ˙„Â·Ú· Ì
לי "ועשו של הרוחנית שהעבודה בהקדים, זה ויובן

שכינתו והשראת לקדושֿברוךֿהוא דירה (הכנת מקדש"

תורה, עמודים: - סוגים לשלושה נחלקת בתחתונים)

חסדים וגמילות .11עבודה

המשכן. בענין רמוזים הללו הסוגים ששלושת מובן

הענינים של בפנימיותם שזוהי, לומר הסיבה12ויש ,

תרומה ולא נפרדות, תרומות שלוש שלקחו `zgלכך

הן התרומות ששלוש מפני וזאת המשכן, צרכי לכל כללית

העמודים שלושת חסדים13כנגד וגמילות עבודה תורה, :14.

וכדלהלן:

של העמוד הוא ה' עבודת עניני לכל והמקור היסוד

הקדושֿ את לעבוד והאופנים הדרגות פרטי כל "תורה".

מיוסדים טובים ומעשים מצוות עלֿידי ברוךֿהוא

המצוות וקיום יהדות של ענין לכל תורה. על ומבוססים

האדנים בתרומת רמוז כך ועל בתורה, והתחלה מקור יש

המשכן. של היסוד שהם

היא ציבור, קרבנות קנו שממנה השקלים, תרומת

הקרבנות עבודת שהיא "עבודה", של ותפילה15העמוד ,

תקנום קרבנות .16שבמקום

הגשמיים הדברים כל את הכוללת המשכן, ותרומת

כנגד היא המשכן, את בנו שמהם וכו') ונחושת וכסף (זהב

שהמצוה וגו'), זהב עלֿידי (המתקיימות המצוות עבודת

[כידוע חסדים גמילות היא אותן חסדים17הכוללת גמילות ,

המצוות"]. "כללות היא

עניני שלושת שבין ההבדלים על זה הסבר לפי

לשינויים הסיבה תובן הללו, ב'העבודה בסעיף שהוזכרו

התרומות. שלוש לגבי

.‰
,'‰Ï Ì„‡‰ ·Â¯È˜ - ‰„Â·Ú ,'‰ ˙ÓÎÁ - ‰¯Â˙

˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ - Á"Ó‚
- וגמ"ח עבודה תורה - הקוין שלושת בין ההבדל

הוא:

"ואהיה בבחינת היא שעשועים...`elvתורה אמון...

גנוזה"18לפניו..." "חמדה הקדושֿברוךֿהוא,19, של

שנה אלפיים לעולם אותה20וקדמה לומד שהיהודי לפני ,

וענינן המצוה, במקיים תלוי קיומן שעצם כמצוות, (שלא

אזהרה ונלמדתmc`lהוא למטה התורה יורדת כאשר גם .(

חז"ל (כלשון נשארת היא האדם כאש"21עלֿידי "דברי (

היא כאשר משתנית איננה היא הקדושֿברוךֿהוא), (של

חכמתו נשארת היא האדם; של ובדיבורו בשכלו מתלבשת

האדם מן לאיןֿערוך הנשגבה הקדושֿברוךֿהוא, של

הלומד.

"אדם הוא תפילות), - (קרבנות "עבודה" של 22הענין

לקדושֿברוךֿהוא, עצמו את מקרב האדם מכם", יקריב כי

הידוע אקרי23כפי "דאמאי - קירוב מלשון הוא ש"קרבן"
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È„ÂÓÚ‰'‰ ˙„Â·Ú· Ì
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חסדים וגמילות .11עבודה
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.‰
,'‰Ï Ì„‡‰ ·Â¯È˜ - ‰„Â·Ú ,'‰ ˙ÓÎÁ - ‰¯Â˙

˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ - Á"Ó‚
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חז"ל (כלשון נשארת היא האדם כאש"21עלֿידי "דברי (
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יהפוך גשמי שחפץ כך שבקדושה, דבר קדושה, לתשמישי

הקדושה. באור החדור מצוה של לחפץ

מקריבים שהיו כפשוטה, הקרבנות בעבודת [ואפילו

המזבח על הקריבו לא זאת בכל המזבח, על גשמית בהמה

לפניֿכן צריכים היו אלא שהוא, כפי הגשמי החפץ את

eyicwdlהבדלה מלשון (קדושה להבדילו כלומר, .27(

על להקרבה ראוי נעשה הוא אז ורק משפלותו, ולהגביהו

ה' ].28מזבח

הכולל חסדים", "גמילות - השלישי בקו היתרון וזהו

הגשמי, בחפץ ופעולה התעסקות המצוות: כל קיום את

שהוא כפי זה שחפץ כך המצוה, את מקיימים שבו

גשמיים תחתונים בדברים בהצטיירותו בחיצוניות,

מצוה. של לחפץ יהפוך וב"גשמיותו"

ובהגבלות במידות מוגבלות המצוות זו -29מסיבה

נאמר שעליה התורה, מן מידה"30בשונה מארץ "ארוכה

עולים כאשר היא ששלימותה התפילה, מן ובשונה

העבו שזוהי של"השמימה", מאודך", "בכל של דה

נפש המצוות31מסירות כי - והגבלות ממדידות למעלה ,

המצוות את שגם [עד גשמיים תחתונים בדברים "נתלבשו"

יתלהב הגשמי שהלב באופן לקיים יש הלבבות חובות של

ניכר יהיה שהדבר עד וכו', ויראה אהבה של בהרגשה

xyaaמוגבלות.32הלב הן ולפיכך [

.Â
˜ÂÒÙ‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈÏ„·‰‰ Â�·ÂÈ ÍÎ

בלשון לעיל) (הנזכרים השינויים ביאור גם וזהו

הפסוק:

"תורה" של לעמוד רומז תרומה" לי כפי33"ויקחו ,

" כאן כתוב ולפיכך לעיל. ilשנתבאר egwieלא תרומה".

שהאדם לכך הכוונה היתה שאז תרומה", לי "ויתנו כתוב

ל" ל"למעלה", נותן -ilמלמטה "ויקחו" אלא כביכול, ,"

ה" את מלמעלה, לו הניתן את לוקח למטה ",ilהאדם

כביכול.

למעלה מלמטה עבודה איננה תורה של העבודה שהרי

ומורידים לוקחים התורה באמצעות - למטה מלמעלה אלא

למטה. מלמעלה ה', של חכמתו את אלקות,

- "ויקחו" של באופן היא תורה של העבודה

למטה. מלמעלה אלקות "לוקחים",

חד כולא וקדושאֿבריךֿהוא שאורייתא מדייק34וכיוון ,

"ויקחו שלilהפסוק עצמותו על המצביע ביטוי - "

את35הקדושֿברוךֿהוא "לוקחים" התורה באמצעות כי ,

כלשון ממש, הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו

אתם36חז"ל לוקחים"."אותי

את "לקחת" היהודי של שכוחו כיוון שני, מצד אבל,

איננו התורה עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא של עצמיותו

עבודת של שהקדושmc`dֿתוצאה מפני אלא הלומד,

(באופן בתורה עצמו" את "הכניס כביכול, ברוךֿהוא,

המשכת נשארת לפיכך כאש"), "דברי היא שהתורה

היא כאילו הקדושֿברוךֿהוא של עצמיותו והורדת

הלומד. האדם מן מובדלת

עלֿידי תילמד שהתורה מציאות להיות יכולה [וכך

טהור, בלתי `fאיש mby" של המצב -egwieilקיים

איננו האדם אבל - התורה עלֿידי יתברך עצמותו השראת

בגלוי]. בו יאיר ה"לי" שבו במצב כלל

כדי נפרדות, מילים בשתי תרומה", "לי כתוב לפיכך

וה"תרומה" בתורה) ית' עצמותו השראת שה"לי" לרמוז

)dceardאחד דבר אחת, מילה אינם התורה) לימוד ,37של

הלומד. האדם מן מנותקת נשארת העצמות שהמשכת כיון

(קרבנות "עבודה" של בקו שקלים, בתרומת כן לא

הגשמי הקרבן "תרומתי". הביטוי כתוב לגביה ותפילה).

גם באלקות. למעלה, ושורשו במקורו ונכלל עולה עצמו

"שמימה", עד האדם מתעלה התפילה עבודת באמצעות

האלקי שהאור כזו, לדרגה מגיע הוא לעיל, שהוסבר כפי

על המצביע ביטוי "תרומתי", כתוב ולכן בגלוי, בו מאיר

(המשכת "לי" לבין (עבודה) "תרומה" שבין שהקשר כך
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ובין למעלה מלמטה בין ה"הפרש שזהו שם וראה כו'", ריחוק בבחי' לבד

ותפלה. תורה בין החילוק זהו – והרי למטה", מלמעלה
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יו"ד.29) סי' .n"kaeאגה"ק

ט.30) יא, איוב

ואילך.31) ע"ב ריש מט, שה"ש לקו"ת
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ה' אני בחי' שזהו לפי לעולם זז אינו לי שנאמר כ"מ ב) פ"ב, (ויק"ר ארז"ל

שניתי. לא

פל"ג,36) פרשתנו. ריש שמו"ר וראה יג. פ"ל, ויק"ר יז. אמור תנחומא

פמ"ז. תניא וראה שסד. רמז פרשתנו יל"ש ג. פרשתנו תנחומא ו.

נפלא37) ביחוד – ואדרבה התורה, שכל עם מתייחד האדם ששכל אף

פ"ה). (תניא כו' כמוהו יחוד שאין

dnexz zyxt zegiyÎihewl

בעבודה הזאת) העבודה באמצעות ניכר38אלקות הוא זו

ומורגש.

תרומת השלישית, בתרומה הדבר הוא כך לא

כפי עצמו, הגשמי החפץ עם העבודה שזוהי המשכן,

היאezeinybaשהוא האלקות המשכת זו בעבודה .

בפירוש להזכיר בלי סתם, "תרומה" כתוב ולכן בהעלם,

הקשר ניכר איננו זו בעבודה כי לה', תרומה שזוהי

לקדושֿברוךֿהוא.

.Ê
˙ÂÂˆÓ‰ ˙„Â·Ú· ‡˜ÂÂ„ ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰ ¯˜ÈÚ

בכל גשמיים, בדברים "נתלבשו" שהמצוות למרות

בבריאת הכוונה זו עבודה ידי עלֿ דוקא מתבצעת זאת

לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה של הענין העולם,

בתחתונים" הזקן39דירה אדמו"ר שמדגיש כמו ,40

הזה בעולם לקדושֿברוךֿהוא ל"דירה" היא שהכוונה

ממנו"; למטה תחתון "שאין התחתון הגשמי

שעבודה כדי צריכיםefאבל כראוי, מושלמת תהיה

של והקו תורה, של והיסוד הקו גם האדם אצל להיות

"עבודה".

שצויין כפי במשכן, נמצאים ה' עבודת עניני שכל וכיון

ענין גם רמוז מזכירהdfלעיל, התורה המשכן: במעשה ,

העיקר, שזהו המשכן, תרומת את רק בפרשתנו בפירוש

וברמז, כללי באופן רק מוזכרות האחרות התרומות ושתי

והשלמה הכנה רק שבהם) העיקרית (בכוונה הם כי

הדירה". ל"עשיית

.Á
˘¯„Ó‰ È¯·„Ï ¯·Ò‰‰

ש"זהב ג) סעיף (לעיל המדרש בדברי הביאור גם וזהו

המלכיות ד' כנגד הם :41וכסף..."

לה' דירה לעשות הוא המשכן תרומת של שענינה כיון

מן לה' ומשכן מקדש (לעשות בתחתונים יתברך

המשכן בבניית איננו זה ענין של שלימותו הגשמיות),

בעבודה אלא השכינה, השראת את בשר בעיני בו שראו

הגלות בתוקפה,42בזמן היא העולם שגשמיות בשעה ,

ו"לברר" זו גשמיות גם לשנות זו עבודה ובאמצעות

ממנו". למטה תחתון "שאין התחתון את ולהעלות

שא לבוא, לעתיד יתגלה זו שבעבודה תתגלההיתרון ז

"מעשה" של גדול",43המעלה "מעשה יהיה שאז כידוע, ,

הבא" עולם מעין (ש"היה המקדש בעיקר44ולכן היה (

.mnecמ

שיהודה ויהודה, יוסף בענין שמוסבר כפי זאת וכל

הודאה מלשון - (יהודה מעשה של העבודה על מצביע

ביותר" הביטול בחינת בו ש"יש דומם כמו ),45וביטול,

"ודוד - מיוסף נעלה יהודה יהיה לבוא עבדי46ולעתיד

לעולם". להם נשיא

(d"lyz dnexz il egwie d"c xn`nn)
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בחי'38) שאי"ז מרומז, "תרומה" בתיבת נכללת "לי" שתיבת בזה ולאידך,

ב(תרומת) שמתלבשת כמו כ"א עצמה, מצד כמו"ש .mc`d"לי"

ועוד.39) טז. נשא תנחומא ע"פ פל"ו. תניא

שם.40) תניא

ואילך.41) א'תט ע' פרשתנו אוה"ת ראה

(42.514 ע' לקמן גם ראה

ויגש.43) ר"פ ואוה"ת תו"ח תו"א, בארוכה ראה לקמן הבא בכל

ד).44) (מג, שם התו"א לשון

א).45) (מד, שם התו"א לשון
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לו

יעקב אבינו

כל הנפש הבאה לבית יעקב מצרים שבעים1.

יעקב, תפארת, כולל כל השבע מדות, ולכן מספרו 
כלולה מעשר, שעולה  וכל מדה  הוי"ה.  פעמים  שבע 

שבעים. זהו שהשבעים נפש נמשכים מיעקב.
)הערות לזהר ב עמ' רכ(

ויהי ימי יעקב . . שבע שנים וארבעים ומאת שנה2.

השבע  כנגד  הוי"ה,  פעמים  שבע  מספרו  יעק"ב 
מדות שתפארת כולל אותן.

אהי"ה,  פעמים  שבע  מספר   — קמ"ז  היו  וחייו 
שהוא בבינה, כי החיים לז"א הם מבינה3.

והקדים את המספר המועט, שבע, למספר המרובה, 
ארבעים ומאה )לא כמו באברהם יצחק ויוסף, שבהם 

הקדים המספר המרובה4(,

1( ויגש מו, כז.

2( ויחי מז, כח.
3( פרי עץ חיים שער תפלות ראש השנה פ"ו.

4( אברהם — חיי שרה כה, ז. יצחק — וישלח לה, כח. יוסף — ויחי 
נ, כו. 

שבע,  הוא  שמהן  אלפי"ן,  הז'  הוא  מקודם  שהרי 
ואחר כך הוא השבע פעמים הי"ה, שמהן הוא ארבעים 

ומאה.
ובשבע נקט שנים בפני עצמו, ובארבעים ומאה נקט 

שנה על שניהם יחד,
כי האלפי"ן הן בחינה בפני עצמה, ואותיות הי"ה הן 
בחינה בפני עצמה, כי הי"ה הוא לשון עבר, והאל"ף 

מהפכו לעתיד.
)הערות לזהר א עמ' קלב(

ועיני ישראל כבדו מזוקן5.

עיני יעקב, תפארת, כבדו מזוקן של יצחק6, גבורה, 
כי תפארת כוללת חסד וגבורה7.

)תורת לוי יצחק עמ' רמט(

5( ויחי מח, יז.
6( תולדות כז, א )ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו(.

7( וכמו שכתוב בזח"א קמא, ב על הפסוק בתולדות שם.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

n"cyz'd oey`x xc` yceg y`xc 'a ,dnexz zyxt zay zgiy

מכל אחיכם כל את "והביאו חודש): ראש (שבת זו דשבת בהפטרה המובא היעוד לקיום נזכה ממש ובקרוב
ה'", בית טהור בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר . . ירושלים קדשי הר על . . הגוים

בארצנו רב", מלך "קרית - הקודש עיר בירושלים ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי המקדש לבית
עם ביחד הארץ, שלימות שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ - הקדושה

העם, ושלימות התורה שלימות

תמיד", נר "להעלות תצוה: בפרשת לקרוא שהולכים כפי - המנורה הדלקת את לראות נזכה ושם

במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת - ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה
ממש. בימינו

המקדש". בית "שיבנה לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר

המקדש". בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפילת לאחרי
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לז

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם  ג –  כה, 
זהב וכסף ונחשת

א. איתא במדרש1 “וזאת התרומה גו' זהב וכסף ונחושת2 
למה  במקדש3  ולא  במשכן  לא  כאן  כתיב  אין  ברזל  אבל   .  .

שנמשל בו אדום שהחריבו בית המקדש”.
והתיקון לזה על ידי ברזל דקדושה4:

אינו  כברזל  קשה  שאינו  חכם  תלמיד  “כל  חז”ל5  אמרו 
תלמיד חכם . . דכתיב6 ארץ אשר אבני' ברזל אל תקרי אבני' 
החוזק  למעליותא7,  עורף”  ד”קשה  ענין  שזהו  בוני'”,  אלא 
והתוקף )ברזל( דעצם הנשמה8, שעל ידי זה מבטלים הברזל 

דלעומת זה שהוא )קשיות העורף ד( היצר הרע9...
איתא במדרש10 ש”זהב וכסף ונחושת” הם כנגד ג' האבות 
אברהם יצחק ויעקב – “זהב זה אברהם . . כסף זה יצחק . . 
ונחושת זה יעקב”. וע”פ הידוע11 שגם בתי מקדשות הם כנגד 
אברהם יצחק ויעקב, “אברהם שכתוב בו הר . . יצחק שכתוב 
וכסף  שזהב  לומר,  יש  בית”12,  שקראו  יעקב   .  . שדה  בו 
ונחושת הם כנגד ג' בתי מקדשות: זהב כנגד בית ראשון, כסף 
כנגד בית שני, ונחושת כנגד בית שלישי. וההסברה בזה13 – 
ותורה  ביעקב  עדות  ויקם  )כמ”ש  תורה  שענינו  יעקב  שע”י 
)מלשון  “נחושת”  של  הבירור  גם  נעשה  בישראל14(,  שם 
נחש15, נחש הקדמוני, שהו”ע הקליפה, שבירורו ע”י “נחשת” 
כנגד  השלישי  בביהמ”ק  ושלימותו  שעיקרו  דקדושה16(, 

יעקב.
ויש להוסיף, ש”נחושת” רומז גם על המעמד ומצב דזמן 
דביהמ”ק  השלימות  ואילו  שני(,  בית  חורבן  )לאחרי  הגלות 
גם  שלמטה  דלעו”ז,  ד”ברזל”  ב)הבירור  מרומזת  השלישי 

מ”נחושת”17, שעי”ז באים ל(השלימות ד”ברזל” דקדושה:
שזהב   – למטה  דלמעלה  בסדר  הם  ונחושת  וכסף  זהב 
הוא המשובח ביותר, כסף הוא למטה מזהב, ונחושת למטה 

הנותן  גם מכסף. ומרומז גם בהר”ת שלהם: “זהב”, ר”ת “זה 
ר”ת  ו”נחושת”,  פחד”,  סכנת  “כשיש  ר”ת  “כסף”,  בריא”, 

“נתינת חולה שאמר תנו”18.
ועפ”ז י”ל, ש”זהב” מורה על )המשכן ו(בית ראשון שהי' 
שני  בית  על  מורה  ו”כסף”  בריא”(,  הנותן  )“זה  בשלימות 
שחסרו בו חמשה דברים19 )שלכן “יש סכנת פחד” שמא יהי' 
עוה”פ החסרון ח”ו דביהמ”ק כולו(, ו”נחושת” )שלמטה מזהב 
וכסף( מורה על המעמד ומצב דזמן הגלות, שבגלל החסרון 
דביהמ”ק נעשים בנ”י במעמד ומצב של “חולה שאומר תנו”, 
שזוהי הבקשה והדרישה מהקב”ה ליתן )“כל הנותן בעין יפה 
בתכלית השלימות  ביהמ"ק השלישי שיהי'  נותן”20( את  הוא 
)גם לגבי המשכן ובית ראשון( – “מקדש אדנ‑י כוננו ידיך”21, 

“בנינא דקוב”ה”22, בית נצחי )שאין אחריו חורבן(.
ויש לומר, שמעלת הנצחיות דביהמ”ק השלישי )שלאחרי 
יבנה בית מקדש נצחי שאין  ובית שני  החורבן דבית ראשון 
אחריו חורבן( – מרומזת בהחוזק והתוקף ד”ברזל” דקדושה.

השלישי  שבביהמ”ק  דברזל  שהשלימות  לומר,  יש  ואולי 
שבנינו  בחוזק ותוקף הנצחיות, אלא( גם בכך  תבוא )לא רק 
יהי'  עצמו  שהברזל  מברזל,  גם  אלא(  מאבנים,  רק  )לא  יהי' 

חלק מהבנין דביהמ”ק עצמו:
“ברזל אין כתיב . . במשכן ובמקדש . . שהחריב ביהמ”ק” 
ובית שני שנחרבו ע”י ברזל; משא”כ  – קאי על בית ראשון 
מקדש העתיד, בית נצחי שלא שייך בו חורבן – לא שייך בו 
תתבטל  לבוא  שלעתיד  כיון  דלעו”ז,  ברזל  של  מענין  חשש 
מציאות הברזל דלעו”ז23, ובמילא יכול וצריך להיות בנינו גם 
בברזל, כדי להדגיש את העילוי והשלימות דהפיכת הברזל24 

שהחריב ביהמ”ק לברזל שנעשה חלק בהבנין דביהמ”ק.
של  לפעולתו  )בנוגע  הימים25  בדברי  שמ”ש  לומר,  ויש 
לבית אלקי  “הכינותי  ביהמ”ק(  לבנין  כל הדרוש  דוד בהכנת 
לברזל  הברזל  לנחושת  והנחושת  לכסף  והכסף  לזהב  הזהב 

1( שמות רבה פל”ה, ה.

2( תרומה כה, ג.

3( ו"ברזל" שנזכר בדברי הימים – ראה לקמן.

4( ראה ספר הלקוטים )דא"ח להצ"צ( ערך ברזל. ושם נתבאר.

5( תענית ד, א. וראה גם שם ז, א: "מאי דכתיב ברזל בברזל יחד, לומר לך מה ברזל זה 

אחד מחדד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה".

6( עקב ח, ט.

7( ראה שמות רבה ספמ"ב. לקוטי תורה בלק סז, ד. אור התורה תצוה עמוד א'תשיז. 

מג"א עמוד ב'ת‑א )בהוצאת תש"נ – עמוד רטו‑ריז(.

8( להעיר ש"ברזל" בגימטריא "גורל", שקאי על עצם הנשמה )אור התורה שם(.

9( ראה סוכה נב, ב: "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם ברזל הוא מתפוצץ 

משה  זה  יחד  בברזל  "ברזל  לג(:  יב,  בא  בבחיי  הובא  )פכ"ז.  משלי  מדרש  וראה  כו'". 

הצדיק ופרעה הרשע שהיו מתנקשין זה עם זה בשפתים . . עד שאתה אומר לא ידעתי 

את ה' סופך לידע כו'", היינו, שהביטול דפרעה, ברזל דלעומת זה, נעשה על ידי משה, 

ברזל דקדושה )אור התורה מג"א שם(.

10( שמו"ר ספמ"ט.

11( ראה חדא"ג מהרש"א ועיון יעקב לפסחים פח, א. לקו"ת מטות פג, ג. ובכ"מ.

12( פסחים שם.

13( ראה אוה"ת תשא ע' א'תתפח.

14( תהלים עח, ה.

15( ראה חוקת כא, ט ובפרש"י.

16( ולהעיר, ש"נחשת" ר"ת נובלות חכמה שלמעלה תורה )הוספות לתו"א תשא קיא, 

ד. ובכ"מ(. והשייכות ליעקב – ראה אוה"ת פרשתנו תח, א.

17( ראה זח"ב רכח, רע"א. אוה"ת תרומה ע' א'תיג.

של  )לאחיו  הטיול  אגרת  שם.  הרא"ש  פי'  תרומה.  ר"פ  בעה"ת  רבותינו  ראה   )18

המהר"ל( חלק הרמז אות ז. תורה שלימה עה"פ תרומה כה, ג )אות לח(. וראה סה"ש 

תשמ"ט ח"א ס"ע 263 ואילך )בארוכה(. תנש"א ח"א ע' 347 הערה 87 ובשוה"ג.

19( יומא כא, ב.

20(  ראה ב"ב נג, רע"א. וש"נ.

21( בשלח טו, יז.

22( זח"ג רכא, א.

23( שאז לא תהי' מציאות הברזל שמקצר ימיו של אדם, ח"ו, כמ"ש )ישעי' ב, ד( "וכתתו 

וגו'", ויתירה מזה – שיתבטל הענין דהיפך החיים. וראה תנחומא ס"פ יתרו:  חרבותם 

ה'  ומחה  לנצח  המות  בלע  לבוא  לעתיד  אבל  מתקצרות,  השנים  יצה"ר  ע"י  "בעוה"ז 

דמעה מעל כל פנים".

24( ראה אדר"נ פט"ז: "יצה"ר דומה לברזל שהטילוהו בתוך האור כל זמן שהוא בתוך 

האור עושין ממנו כל כלים שירצו, אף כך יצה"ר כו'".

25( דה"א כט, ב; ז )ושם כב, יד )טז(: "ולנחושת ולברזל אין משקל" )מספר((.
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לח
במקדש  ושלימותו  עיקרו   – ככרים”  אלף  מאה  “וברזל  גו”, 
העתיד26 להבנות ע”י דוד מלכא משיחא27, שבנינו יהי' )לא רק 
מזהב וכסף ונחושת בתכלית השלימות28, אלא( גם מברזל29.

תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ב, משיחות ש"פ 

ויחי ה'תשמ"ט

ב. וזאת התרומה אשר תקחו וגו'. זהב כנגד מלכות בבל, 
כסף  לח(.  ב,  )דניאל  דהבא  די  ראשה  הוא  אנת  בה  דכתיב 
כנגד מלכות מדי, דכתיב ועשרת אלפים ככר כסף )אסתר ג, 
ט(. נחשת כנגד מלכות יון שהוא פחותה מכלם. וערת אילם 
אדמוני  הראשון  ויצא  שנאמר  אדום,  מלכות  כנגד  מאדמים 

)בראשית כה, כה(.
ארבע  רואין  שאתם  פי  על  אף  הוא,  ברוך  הקדוש  אמר 
ישועה  לכם  מצמיח  אני  עליכם,  ובאות  מתגאות  מלכיות 
מתוך שעבוד. מה כתיב אחריו שמן למאור, זה מלך המשיח 
)תהלים  למשיחי  נר  ערכתי  לדוד  קרן  אצמיח  שם  שנאמר 

קלב, יז(.
מדרש תנחומא ז

שמן.  להין  שצריך  במשחה  הנדבה  נזכר  לא  מדוע  יפלא 
לכן פירש שרומז לב' אופני הגאולה, שצריך למשוח את מלך 
נדבה  בזה  יהי'  ולא  המקום  של  מצדו  הוא  דבעתה  המשיח, 

משל ישראל, ואחישנה נדבת ישראל.
מהרי"ל דיסקין

את  אותך  מראה  אני  אשר  ככל   – ט  כה, 
תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

ג. יש לתמוה על כמה שינוי בכלים ובבנין ממשכן ומזבח 
שעתיד  ובנין  מהראשון  שנוי'  שני  בית  בנין  וגם  מרע"ה  של 
ה'  מיד  בכתב  הכל  אע"ג  הנ"ל,  מכל  שנוי  יחזקאל  בנבואת 
השכיל עפ"י נביא מ"מ הא אין נביא רשאי לחדש דבר אלא 
לשעה לא לקיום והי' ל"ל דהיינו דכתיב ככל אשר אני מראה 
פירש"י  תעשו  וכן  כליו  כל  תבנית  המשכן  תבנית  אותך 

לדורות והוא מש"ס פ"ב דשבועות, ועיין רמב"ן שהקשה.
מראה  אני  אשר  ככל  הקרא  אהתחלת  דקאי  ולפענ"ד 
אותך עתה כן תעשו לדורות עפ"י אשר אני מראה בכל בנין 
ובנין אראה איך יעשה זה משונה מזה א"כ הרי העיד הקב"ה 
מתחלה שישכיל בכתב מידו לנביאיו ואין כאן דבר שחידשו 

נביאיו נגד דין תורה.
שו"ת חתם סופר חלק ו סי' רל"ו – תשובה לר' עקיבא 

איגר ז"ל

כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 
ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו

ד. ועשו ארון. בכולם כתיב ועשית, ובארון נאמר ועשו, כי 
השלחן כנגד המלכות, וזכה דוד המלך ונטל כתר מלכות, לכך 
וכל  תורה  כנגד  הוא  והארון  יחיד,  לשון  שלחן  ועשית  נאמר 
הרוצה ליטול כתר תורה יעסוק בתורה, לכך ועשו לשון רבים, 

שכל הרוצה ליטול יטול.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

כה, כג – ועשית שלחן עצי שטים אמתים 
ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו

ה. ועשית שלחן. שלחן גימטריא למשיח, כי כל כלי שרת 
שנגנזו וניטלו עתידים לחזור לימות המשיח.

החיד"א – חומת אנך

ממנה  הקנים  שני  תחת  וכפתר   – לה  כה, 
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני 
הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה

י"א  ועוד  קנים  ז'  בה  דיש  רמז,  יש  המנורה  בציור  ו. 
כפתורים ועוד ט' פרחים וגובה מנורה י"ח וכ"ב גביעים, מנין 

הכל מ"ט30.
ועיין מ”ש בזה ריש הסדר בשם כוונת האר”י ז”ל דף ס”ד 

26( בפי' הרמב"ן ס"פ יתרו: "והברזל אשר הקדיש דוד שלא נחקר משקלו לעשות ממנו 

כלים לכרות העצים ולחצוב האבנים הי'", אבל בנוגע להמשכן והמקדש עצמו מושלל 

הברזל לגמרי, עיי"ש. וראה השקו"ט בזה בתורה שלימה שם. וצ"ע גם מאמה כליא עורב 

ש"צורך בנין הבית הוא" )מו"ק שם(, והיתה )לא רק במקדש, אלא גם( במזבח החיצון 

שבמשכן )ברייתא דמלאכת המשכן פי"א. יל"ש תצוה רמז שפה ובפי' זית רענן(.

ובפי' מהרז"ו )לשמו"ר שבהערה 1(: "ומ"ש בסוף ד"ה א' והברזל לברזל וגו' מאה אלף 

ככרים ברזל, יתכן שהי' זה בחצרות ולא בפנימה" – שהברזל הי' בבנין המקדש עצמו 

)דלא כדעת הרמב"ן שהי' רק עבור הכלים לכרות העצים ולחצוב האבנים(, אלא בחצר 

ולא בפנים. וצ"ע היכן מצינו שהשתמשו בחצרות דבית ראשון בכמות ברזל גדולה כזו 

)משא"כ במקדש העתיד להבנות – "אע"פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר", 

ויש מקום לומר שבנינו יהי' גם בברזל, כבפנים(.

27( ועפ"ז יומתק שה"ברזל" נזכר רק )א( בהכנת המקדש ע"י דוד )ולא בבנין המקדש 

ע"י שלמה(, )ב( בדברי הימים )ולא במלכים( שעיקרו "משום יחס דוד המלך" )פרש"י 

ריש דה"י. הקדמת הרד"ק לדה"י. עיי"ש(, דוד מלכא משיחא, שעל ידו יהי' בנין ביהמ"ק 

השלישי.

28( נוסף על השלימות דזהב שהיתה בבתי המקדשות שלפנ"ז – "שבעה זהבים" )יומא 

מד, סע"ב(.

29( ומעין זה הי' בבית שני )ששייך לביהמ"ק השלישי*( – כי, הברזל במנורה הי' בזמן 

החשמונאים בבית שני, וכן הברזל באמה כליא עורב שהיתה בבית שני, משא"כ בבית 

ראשון שמפני רוב קדושה שהיתה בו לא הי' צריך כליא עורב )ערוך ערך כל. וראה תוס' 

מו"ק שם. תוד"ה כליא מנחות קז, א. תוד"ה כגון ערכין ו, א(. ויש לומר ההסברה בזה – 

שבבית שני היתה ההתעסקות בבירור והפיכת הלעו"ז** )משא"כ בבית ראשון שמפני 

רוב קדושתו נדחו החיצונים(, ולכן מצינו בו גם ברזל, אבל, רק הברזל שבמנורה שבא 

במקום כסף וזהב ומחופה בעץ, והברזל שבאמה כליא עורב על גג המקדש שהוא כמו 

בחוץ )מועד קטן ט, ריש עמוד א, ושם נתבאר. רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכה 

ג(, משא"כ בביהמ"ק השלישי יהי' ריבוי ברזל )"מאה אלף ככרים"( בהבנין עצמו, כיון 

שיהי' בירור והפיכת הברזל בתכלית השלימות.

30( עיין בספר הנ"ל ]זרע ברך[ פרשת בהעלותך ראשון דהכוונה "גוף המנורה עצמה" 

בלי חשבון הגובה וד"ל. עיין אור התורה להצמח צדק עמוד א'תעט ואילך.
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*( כמובן מזה שהפסוק "גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" )חגי ב, ט( נאמר על בית שני )ב"ב ג, סע"א( וגם ובעיקר על ביהמ"ק השלישי )זח"א כח, א(.

**( ועד"ז במשכן שהי' במדבר כדי לברר החיצונים )לקו"ת במדבר ג, ד ואילך. ובכ"מ( – הי' צורך באמה כליא עורב.



לט
ז'  שהמנורה  האופן,  בזה  התורה  נגד  המנורה  כי  תדע  וז”ל: 
תיבות,  ז'  בו  יש  ראשון  ספר  שהוא  בראשית  בפ'  וכן  קנים 
שמות  מספר  ראשון  בפסוק  וכך  כפתורים  י”א  בה  יש  ועוד 
יש בו י”א תיבות, וגם יש בו ט' פרחים וכן בספר ויקרא יש 
בו ט' תיבות, וגובה מנורה י”ח טפחים וכך בפ' במדבר יש י”ז 
תיבות ולפי שטפח הי”ח לא הי' שלם לכך חסר תיבה אחת 
בפ' זה, גם הי' לה כ”ב גביעים כן בפ' ואלה הדברים יש בו כ”ב 
תיבות, מנין הכל מ”ט לומר כי מ”ט ימים עברו ויום חמישים 

קבלו את התורה ע”כ.
ולפי זה בא הרמז על אור של עתיד על שם הכתוב )ישעי' 
ל, כו( והי' אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהי' שבעתים, 
כאור שבעת הימים דפירשו בה יהיו שבעתי”ם היינו שבעה 
פעמים והיינו מ”ט חלקים יתירה על של אור עוה”ז וע”כ בא 
העתיד  לאור  בזכותה  שנזכה  כדי  זה  במספר  המנורה  ציור 
לך  אביא  אני  הנר  אותו  של  דבזכות  במדרש  שמסיק  וכמו 
מלך המשיח שנקרא נר ולא עוד אלא שיהא לך הקב”ה לאור 

עולם ב”ב אמן.
זרע ברך

כז, ט – ועשית את חצר המשכן לפאת נגב 
באמה  מאה  משזר  שש  לחצר  קלעים  תימנה 

ארך לפאה האחת

ז. פ' תרומה כ' בעה”ט שהמשכן שהי' מאה בחמשים הוא 
א' מחלק חמשים מהר הבית שהי' ת”ק על ת”ק כמו תרומה 
תשברתו  ת”ק  על  ת”ק  כי  והוא  ע”ש  מחמשים  א'  שהיא 
ה' אלף אמות,  ומאה על חמשים תשברתו  נ”ר אלף אמות, 

וחמשים פעמים ה' הוא ר”ן.
כעין  מחמשים  א'  התרומה  היתה  מ”ט  לשאול  לנו  ויש 
בינוני ולא כעין יפה א' מארבעים והי' עוד י”ב מאות וחמשים 
אמות יותר וי”ל כי הני ה' אלף אמות שבחצר המשכן מרמזים 
כל  ע”ד  בעו”ה  מתטלטלת  שהשכינה  שנה  אלפים  ה'  על 

ה‑יום דוה )איכה א'(.
אם  היום  עליו  שנאמר  לה'  יום  הוא  השישי  אלף  אמנם 
בקולו תשמעו כל שעתא זמנו הוא לכן לא רצה לרמז יותר 

על גלות השכינה ח”ו שתהי' מתטלטלת באהל ומשכן ח”ו.
חתם סופר
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dnexzמ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy

ß hay d"k oey`x mei ß

äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«

i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמילי.‰Óe¯z∑.נדבההפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑והּוא נדבה לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְְְָָ
ּבלע"ז פיישנ"ט טֹוב, רצֹון ‡˙È˙Óe¯zŒ.לׁשֹון eÁ˜z∑:ּכאן אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: ּבקעאמרּו ּתרּומת אחת, ְְַַָƒ¿∆¿»ƒְְְֲֵֶַַַַַָָ

לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ּתרּומת ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻֻֻלּגלּגלת,
ּדברים י"ג ואחד. אחד ּכל נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות למלאכתמהן הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבהם ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו החיים.הּמׁשּכן, אור ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈ.ב) È�a Ï‡ ¯acלּמה לדעת צרי «≈∆¿≈ƒ¿»≈ִַַָָָָ

והּדבר לאמר לֹומר ּׁשּקדם ּבּמה הסּפיק ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

צרי היה לא אֹו יאמר. יׂשראל ׁשּלבני ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹמּובן

ּבני אל ּדּבר ּבאֹומרֹו ויסּפיק לאמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַֹלֹומר

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על לי ונראה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָיׂשראל.

ד':) ׁשהּוא(יֹומא לחברֹו ּדבר ׁשהאֹומר מּנין ֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

לאמר. מׁשה אל ה' וידּבר ׁשּנאמר ּתאמר ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּבבל

אל ּדּבר לֹומר יצטר האּלה הּדברים ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועל

לא ּכי מׁשה יחׁשב כן לא ׁשאם יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹּבני

ּתאמר ּבבל זה ׁשאין רׁשּות לתת אּלא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֹּבא

זה ּולדר וגֹו'. ּדּבר לֹומר ּתלמּוד מּנין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָחֹובה

ׁשאמר ּכּלּה הּתֹורה ּבכל לנפׁש מרּגע ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻּתמצא

מצוה ּבכל ּכי ּדּבר, לֹומר וחזר לאמר ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹהּכתּוב

לא מהּנה ּובאחת ודּבר לאמר לֹו לֹומר ְְִֵֵֵֵַַַַָָֹֹצרי

לאמרם הּדברים הם עליו ׁשחֹובה נׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיהיה

ז"ל ורּבֹותינּו רׁשּות, אּלא הראּובני)להם (ילקּוט ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

עליהם ימּנה ׁשּלא יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּדרׁשּו

עֹוד ּוׂשררה. ּדּברּות לׁשֹון ודֹורׁשים רב ְְְְִֵֵֶַַָָָמערב

אחר: ּבאפן ּבסמּו ְְְִֵֵֶַָָֹיתּבאר

.ÈÏ eÁ˜ÈÂּבתחּלת וא"ו ּכתב לּמה לדעת צרי ¿ƒ¿ƒְִִִַַַַָָָָָָ

אֹומרם ּדר על ׁשּירצה ואּולי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָענין.

מ"ג)ז"ל פ"א הּׁשקלים,(ׁשקלים על ממׁשּכנין ְְְְְִִִַַַָָ

ז"ל ּכאן(ּתנחּומא)ואמרּו ׁשנּו ּתרּומֹות ג' ּכי ְְְְִַָָָָ

לאדנים אחת לּגלּגלת ּבקע ׁשקלים מהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻב'

עד הּמׁשּכן נדבת והּג' צּבּור לקרּבנֹות ְְְְְְְִִִַַַַַַָָואחת

ּבאֹומרֹו נתּכּון זה ּוכפי נדבתeÁ˜ÈÂּכאן. ּכנגד ְְְְִִֵֶַָ¿ƒ¿ְְִֶֶַ

לֹומר לּה הּסמּוכה ּבּתרּומה הרמּוזה ְְְְִַַַַָָָָָָהּׁשקלים

ּתבת וסמ לׁשקל, ּבכפּיה אלeÁ˜ÈÂׁשּיׁשנֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿ֶ

Ï‡¯NÈ È�aהּכתּוב מדּבר ׁשּבׁשקלים לרמז ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֶַַָָֹ

ּבנֹות ולא יׂשראל ּבני אּלא ׁשֹוקלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשאינם

ּדכתיב י"ג)יׂשראל ל' וגֹו'.(לקּמן העבר ּכל ְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

אֹומרֹו זה ‡LÈּולפי Ïk ˙‡Óׁשהּלקיחה ּפרּוׁש ְְִֶ≈≈»ƒְִֵֶַָ

אׁשר את ואפּלּו איׁש ּכל מאת ּבהׁשואה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתהיה

ירּבה ולא מּכּלם ׁשוה לקיחה ּתהיה לּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻידבּנּו

ּבתֹוספת ירצה ועֹוד הּכילי. ימעיט ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹהּנדיב

נדבת והּוא אחר ּדבר קדם ׁשּכבר לרמז ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹוא"ו

ׁשאמר ּדבריו ּבסֹוף ּכרמּוז BaÏ,לב ep·„È ¯L‡ ְְֵֶַָָָָָ¬∆ƒ¿∆ƒ

הּמׁשּכן ּבתרּומת ּגם הּכתּוב ידּבר זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּולדר

ּתהיה ולא מּלב ּתהיה נדבה ׁשּכל ה' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹויחּפץ

ּבּלב: הּנדבה ׁשּתקּדם עד ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּנתינה

„BÚּׁשאמרּו מה ּפי על הּכתּוב לפרׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָנראה

ּבתרא ּבבא ּבב'(ח':)ּבמּסכת נגּבית קּפה ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

עֹוׂשין ׁשאין לפי ּבב' נגּבית ּבג' ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַּומתחּלקת

מּנא ׁשם ואמרּו מּב' ּפחֹות הּצּבּור על ְְְִִִַַָָָָָׂשררּות

מי קראהּני אמר ה')לי כ"ח יקחּו(לקּמן והם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

אמּוד אם הּצדקה על ׁשּממׁשּכנים ׂשררּות ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומאי

ּכי והר"ן הּתֹוספֹות ׁשם והעלּו ּכאן. עד ְְֱִֶַַַָָָָהּוא

ׁשאינֹו אבל הּקצּוב ּבדבר ּדוקא ׁשאמרּו ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָב'

יחיד אפּלּו ּדין לענין ּכי ודע ג'. צרי ְְְֲִִִִִִַַָָָקצּוב

לדּון ּכרחֹו ּבעל אדם יכף ממחה הּוא ְְְִֶַָָָָָֹֻאם

ּכדתניא יחידי ה')אֹותֹו יחיד(סנהדרין היה אם ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

וכתבּו יחידי, ּדן זה הרי כּו' לרּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֻממחה

ּבעל האדם את לכּוף ויכֹול ׁשם ְְֶַַָָָָָָָהּתֹוספֹות

למד אני ּומּכאן וכּו'. ּבדקּבליה ּדאי ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָּכרחֹו

להנהיג ׁשּיכֹול הּוא ׁשּכן וכל הּדין ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

ּמׁשּפט ּומה ב', צרי ואינֹו יחידי ְְְְִִִִֵַָָָׂשררּות

לא ּבב' ׁשּמסּפיק ׂשררּות וכייף ּדן ג' ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּצרי

אֹומרֹו הּכתּוב ּבאּור נׂשּכיל ּובזה ׁשּכן. ְְִֵֵֶֶַַָָָּכל

Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯acּדּבּור לׁשֹון ּפרּוׁש אין «≈∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵֵ

לבּדֹו הּוא ּכי לֹומר ודּברּות ׂשררּות לׁשֹון ְְְְִֶַַַָָָאּלא

הא' ּבענין, ׁשּיׁשנם מׁשּפטים ב' לעׂשֹות ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָיכֹול

והּב' ההערכה, ׁשהגםהיא הּׂשררּות, היא ְְֲֲִִֶַַַַַָָָ

ּכּנזּכר ב' צריכה והּׂשררה ג' צרי ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָׁשההערכה

ׁשאּתה לצד הּדבר על ּדּבר ּתהיה לבּד ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה

צרי ואין ג' ּבמקֹום ּתסּפיק ממחה ְְְְִִִִֵֶַָָֻיחיד

אּתה ודוקא הּׂשררּות, לענין ב' ּבמקֹום ְְְְְְִִַַַַָָָָלֹומר

הּזּולת ׁשּכןeÁ˜ÈÂאבל ותמצא רּבים. לׁשֹון ֲַַָ¿ƒ¿ְְְִִֵֶַָ

ּדכתיב ג')היה ל"ו משה(לקּמן מּלפני וּיקחּו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּדבר ּבין הּנדבה קּבל לבּדֹו מׁשה ּכי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהרי

קצּבה. ּבֹו ׁשאין ּדבר ּבין קצּבה ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיׁש

מּפסּוק ּדרׁשּו ׁשּבּתלמּוד ה')והגם כ"ח (לקּמן ְְְֲִֶַַַַַָָָ

הּׂשררּות לענין חּדׁש ׁשם ּכי אּולי יקחּו, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָוהם

ּדבר לקיחת ּפרט לענין וכאן ב' ְְְְְְִִִֶַָָָָָָׁשּצריכה

לעׂשֹות רׁשּות נתן ׁשּלא קצּבה ּבֹו ְְֲִֵֶֶַַָָֹׁשאין

צרי הּזּולת אבל למׁשה אּלא ּביחיד ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

אֹומרֹו יתיּׁשב זה ּולדר ּבתֹוספתeÁ˜ÈÂרּבים. ְְְִִֵֶֶֶַַ¿ƒ¿ְֶֶ

מׁשה ׁשל ּדּברּותֹו ואמר ׁשּקדם לצד ְְֶֶֶַַַַָָָָוא"ו

ויקחּו: ּכ אחר לֹומר יצּדק ְְְִֶַַַַָָֻלזה

.'B‚Â LÈ‡ Ïk ˙‡Óּכי לֹומר ׁשּיכּון אּולי ≈≈»ƒ¿ְִֵֶַַַ

לא לב נדיב ׁשהּוא ּבֹו ׁשּיֹודעים ְְְִִִֵֶֶֹּבאיׁש

ּיקּבלּויכניסּוהּו מה לדעת ההערכה ּבמׁשּפט ְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָ

יקחּו נדיב לּבֹו ּכי מחזק ׁשהּוא ּכיון ְְִִִִִֵֶֶָָָֻמּמּנּו

עצמֹו הּוא ׁשּיֹודע וּדאי ּכי יביא אׁשר את ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּמּנּו

ּתרּומתי ׁשהּוא אצּדיק זֹו ואת יכלּתֹו הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּזה

ּכאֹומרֹו לתת הּצרי.È˙Óe¯z ירצה‡˙ עֹוד ְְִֵַָָ∆¿»ƒְִֶ

אּלא ּתרּומתי לּקראֹות חׁשּובה ׁשאינּה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָלֹומר

אֹומרֹו והּוא האדם, לב מּנדבת Ó‡˙הּמּובא ְְְִִֵַַָָָָ≈≈

¯L‡'וגֹו,È˙Óe¯z ˙‡ eÁ˜zהמעּׁשה אבל ¬∆ְƒ¿∆¿»ƒְֲֶַָֻ

ויקחּו ּדכתיב ּתרּומה אּלא ּתרּומתי קראּה ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹלא

רּבּויים ג' אֹומרֹו ּבדקּדּוק נראה עֹוד ּתרּומה. ְְְְְִִִִִֶָלי

‡LÈאּלּו Ïk ˙‡Óאּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא ֵ≈≈»ƒֶֶַָָָֹ

לרּבֹות הּכתּוב ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', ידבּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָמאׁשר

הּצדקֹות ּבדין מׁשּנה ּבהדרגה ׁשּיׁשנם ּפרטים ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻג'

והּׁשֹוע, והּנׁשים היתֹומים והם יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמּכל

ּבתרא ּבבא ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו (ח'.)היתֹומים ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

לעׂשֹות ואם היתֹומים על צדקה ּפֹוסקים ְְְְֲִִִֵַַַָָאין

ּבסֹוף ׁשאמרּו ּכמֹו הּנׁשים מּתר, ׁשם ְְְִֵֶֶַָָָָֻלהם

קּמא ּבבא מהּנׁשים(קי"ט)מּסכת לֹוקחים ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּועט ּכי ׁשם עֹוד ואמרּו מּועט ּדבר ְְִֶָָָָָָָאּלא

ּוכמעׂשה הּנׁשים ּׁשהם מה ער לפי הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּומרּבה

ּכי ואמר מהם זהב ׁשרׁשרֹות ׁשּלקח ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָרבינא

ּכמֹו ׁשֹוע הּוא, מּועט ּדבר מחֹוזא ּבני ְְְְֵֵֶַָָָָּבער

ּבתרא ּבבבא צדקה(ׁשם)ׁשאמרּו לגּבאי ׁשאסּור ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשם הּובא ּוכמעׂשה וכּו' מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְֲִִֶֶַָָָלתבעֹו

כ"ד.) הּגּבאים(ּתענית נׁשמטים ׁשהיּו עֹוד ְֲִִִִֶַַַָָָ

ויּתן לעצמֹו מצר יהיה לבל לפניו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָמהתראֹות

הּמׁשּכן ּבנדבת והּנה לּתן. ּכח ּבֹו ּׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמה

והּוא הּנזּכרים, מהּג' ׁשּיּקח למׁשה ה' ְְְִִִֵֶֶַַַַָָאמר

ׁשֹוע, נׁשים יתֹומים הרּבּויים ּבג' ּׁשרּבה ְְִִִִִֶַַָָָמה

הּנׁשים,‡˙ היתֹומים,Ïkלרּבֹות ‡LÈלרּבֹות ≈ְִַַָ»ְְִַַƒ

BaÏ ep·„È ¯L‡ׁשּמּׁשלׁשּתם ּכמׁשמעֹו ׁשֹוע זה ¬∆ƒ¿∆ƒְְְְִֶֶַַָָָ

ּגדֹול: ּדבר אפּלּו ֲִִַָָָיּקח

LÈÂז"ל ּדבריהם ּפי על ּבּדבר (ירּוׁשלמיטעם ¿≈ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

ּתנחּומא) ה"א פ"א הּמׁשּכןׁשקלים ּכי ׁשאמרּו ְְְְִִִֶַַָָָָ

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy

(â):úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁ�e ÛÒÎÂ ·‰Ê∑מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְִִִַָָָָֻ
ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻּׁשּנדבֹו

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף לח)ׁשם הּכסף(לקמן ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ּבנדבה,"וכסף ׁשם הּבא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשרת לכלי החיים.עׂשאּוה אור ְֲִֵֵָָָ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ארּגמן∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות ׁשּׁשמֹו צבע מּמין צבּוע .צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
LLÂ∑ּפׁשּתן עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל ׁשּתרּגּוםנֹוצה עצמן, עּזים ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עּזיא עּזים .ׁשל ִִִֶַָ

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑אדם היּו עּבּודןצבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר מין(שבת ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒִ

לׁשעה, אּלא היתה ולא ׁשּלֹוחּיה, ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒƒ
ּבּמדּבר? להם היּו ּבּמדּבר,ּומאין מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ארזים .והביא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l zegiy ihewl)

ּונטעם למצרים ארזים ה)והביא כה, ויׁש(רש"י סמּוכים. מיערֹות אֹו האּמֹות מּתּגרי ׁשּטים עצי להּׂשיג היה נּתן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּסֹוף ׁשּמזּכירים אּלה, מארזים ועּדּוד נחמה יׁשאבּו הּגלּות, ּבצרת הּנתּונים יׂשראל, ׁשּבני ּכדי ּבכְך עצמֹו את הטריח ׁשּיעקב ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹומר,

עּמהם לּטלם לבניו "וצּוה - לבֹוא מּמצריםהּגאּלה רּביּכׁשּיצאּו הּוא הּמאמר ּובעל נחמה.ּתנחּומא". לׁשֹון – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(å)ì íéîNa øànì ïîL:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמידׁשמן נר ÔÓLÏ.להעלֹות ÌÈÓNa ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆

‰ÁLn‰∑למׁשח תּׂשא"ׁשּנעׂשה ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן הּמׁשּכן Ë˜ÏÂ¯˙.ּכלי «ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿…∆
ÌÈnq‰∑עׁשן ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל מקטירין .ׁשהיּו ««ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤
i"yx£Ì‰LŒÈ�·‡∑ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

אבני∑ÌÈ‡lÓ.ּתצּוה" קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

c‰·‡ג ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁ�e ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ�‡ה ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו ‡iÓÒea ‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמרּו עֹוד העגל, מעׂשה על ּכּפרה (שמו"רהּוא ְֲֵֵֶַַַָָָָ

וכיפל"ג) ה' לפני מׁשה אמר לׁשֹונם ְְְְִִֵֶֶַָָוזה

מהּקטן לֹו אמר מׁשּכן לבנֹות יכֹולין ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

אבנים ליׂשראל מֹוריד היה הּמן ּכי וכּו' ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבהם

אמרּו וגם ּכאן. עד ּומרּגלּיֹות (ּתנחּומאטֹובֹות ְְְְִַַַַָָָָ

ׁשּבכּלםּבׁשּלח) קטן נטלּו מצרים מּבּזת ּכי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

טֹובֹות ואבנים וזהב ּכסף חמֹורים מ' ְֲֲִִֶֶַַָָָָמּׂשא

ואמרּו זהב)וכּו'. ּתֹורי ּפסּוק ׁשּבּזת(שהש"ר עֹוד ְְְִֵֶַָָָָ

ליׂשראל ׁשהיה הרי מצרים, מּביזת ּגדֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּים

לׁשלׁשּתם נכֹון טעם יׁש זה ּולפי מפלג, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻעשר

אּלא מהיתֹומים לֹוקחים אין אמרּו לא ְְְִִִֵֵֶַָָֹּכי

ּבמקֹום אבל ּכּפרה ולא ׁשם ּבֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֶַָָָָָֹּבמקֹום

והּנׁשים מהם, לֹוקחים ּכמׁשּכן מהם אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ועֹוד מהם, לֹוקחים ּכּפרה ּבמקֹום ּכן ְְְִִֵֵֶַַָָּגם

הּמפלג עׁשרם ּבער ּגדֹול, ּדבר ׁשּיּתנּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהגם

העׁשר רב לצד ּכן ּגם והּׁשֹוע יחׁשב, קטן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּדבר

לנדבת ּׁשּיּתן מה ּכל רׁשם ּבֹו יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹלא

ודקּדק לּמׁשּכן, הּצרי ּכל יּתן אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָהּמׁשּכן

È˙Óe¯zלֹומר ˙‡ eÁwzהּתירלֹומר ׁשּלא ַƒ¿∆¿»ƒִִֶַֹ

וגֹו' איׁש ּכל מאת הּנזּכרים מהּדרגֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלקחת

הּמׁשּכן ּתרּומת ׁשהיא ּתרּומתי את ְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשּיכּון ירצה רמז ּובדר ׁשּפרׁשנּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלּטעמים

הּנקראת נפׁשֹו ּבחינת ּבה' לּדבק אחד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

אֹומרֹו והּוא הּמעׂשה, ּבאמצעּות eÁ˜ÈÂּתרּומה ְְְְְֲֶֶַַָָ¿ƒ¿

z ÈÏ‰Óe¯ּתרּומה ּתּקרא יׂשראל ׁשל הּנפׁש ּכי ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ב')ּדכתיב ראׁשית(ירמיה לה' יׂשראל קדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

ּובאמצעּות ראׁשית נקראת ּותרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָּתבּואתֹו

עליהם ׁשּתׁשרה יּׂשיגּו וגֹו' איׁש ּכל מאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלקיחת

אֹומרֹו והּוא È˙Óe¯zהּׁשכינה, ˙‡ eÁ˜zּכי ְְְִַָƒ¿∆¿»ƒִ

יבין: והּמׂשּכיל ה' ּתרּומת ּתּקרא ְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשכינה

B‚Â'.ג) ‰Óe¯z‰ ˙‡ÊÂאֹומרֹו ÊÂ‡˙טעם ¿…«¿»¿ְַַ¿…

יׂשראלוגֹו', יביאּו ׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון אּולי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

להביא צריכין אּלא מּג' אֹו אחד מּמין ְְְִִִִִִֶֶָָָָָנדבה

ּתרּומת חֹובת ידי יֹוצאים ואינם הּמינים ְְְְִִִִֵֵַַַָָמּכל

והּוא הּמינים, מּכל ּבהבאתם אּלא ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן

עֹודÊÂ‡˙אֹומרֹו ההבאה חּיּוב מּלבד לֹומר ְ¿…ְֲִִַַַָָ

אּלּו מּמינים הּתרּומה ׁשּתהיה מצּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָאני

מׁשלמת הּמׁשּכן הכנת אין ּכי והּטעם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻּכּלם,

ּכל ּכי הּכּונה ואין מהּמינים, אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחסרֹון



מי dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy

(â):úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁ�e ÛÒÎÂ ·‰Ê∑מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְִִִַָָָָֻ
ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻּׁשּנדבֹו

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף לח)ׁשם הּכסף(לקמן ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ּבנדבה,"וכסף ׁשם הּבא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשרת לכלי החיים.עׂשאּוה אור ְֲִֵֵָָָ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ארּגמן∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות ׁשּׁשמֹו צבע מּמין צבּוע .צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
LLÂ∑ּפׁשּתן עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל ׁשּתרּגּוםנֹוצה עצמן, עּזים ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עּזיא עּזים .ׁשל ִִִֶַָ

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑אדם היּו עּבּודןצבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר מין(שבת ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒִ

לׁשעה, אּלא היתה ולא ׁשּלֹוחּיה, ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒƒ
ּבּמדּבר? להם היּו ּבּמדּבר,ּומאין מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ארזים .והביא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l zegiy ihewl)

ּונטעם למצרים ארזים ה)והביא כה, ויׁש(רש"י סמּוכים. מיערֹות אֹו האּמֹות מּתּגרי ׁשּטים עצי להּׂשיג היה נּתן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּסֹוף ׁשּמזּכירים אּלה, מארזים ועּדּוד נחמה יׁשאבּו הּגלּות, ּבצרת הּנתּונים יׂשראל, ׁשּבני ּכדי ּבכְך עצמֹו את הטריח ׁשּיעקב ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹומר,

עּמהם לּטלם לבניו "וצּוה - לבֹוא מּמצריםהּגאּלה רּביּכׁשּיצאּו הּוא הּמאמר ּובעל נחמה.ּתנחּומא". לׁשֹון – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(å)ì íéîNa øànì ïîL:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמידׁשמן נר ÔÓLÏ.להעלֹות ÌÈÓNa ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆

‰ÁLn‰∑למׁשח תּׂשא"ׁשּנעׂשה ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן הּמׁשּכן Ë˜ÏÂ¯˙.ּכלי «ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿…∆
ÌÈnq‰∑עׁשן ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל מקטירין .ׁשהיּו ««ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤
i"yx£Ì‰LŒÈ�·‡∑ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

אבני∑ÌÈ‡lÓ.ּתצּוה" קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

c‰·‡ג ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁ�e ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ�‡ה ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו ‡iÓÒea ‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמרּו עֹוד העגל, מעׂשה על ּכּפרה (שמו"רהּוא ְֲֵֵֶַַַָָָָ

וכיפל"ג) ה' לפני מׁשה אמר לׁשֹונם ְְְְִִֵֶֶַָָוזה

מהּקטן לֹו אמר מׁשּכן לבנֹות יכֹולין ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

אבנים ליׂשראל מֹוריד היה הּמן ּכי וכּו' ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבהם

אמרּו וגם ּכאן. עד ּומרּגלּיֹות (ּתנחּומאטֹובֹות ְְְְִַַַַָָָָ

ׁשּבכּלםּבׁשּלח) קטן נטלּו מצרים מּבּזת ּכי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

טֹובֹות ואבנים וזהב ּכסף חמֹורים מ' ְֲֲִִֶֶַַָָָָמּׂשא

ואמרּו זהב)וכּו'. ּתֹורי ּפסּוק ׁשּבּזת(שהש"ר עֹוד ְְְִֵֶַָָָָ

ליׂשראל ׁשהיה הרי מצרים, מּביזת ּגדֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּים

לׁשלׁשּתם נכֹון טעם יׁש זה ּולפי מפלג, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻעשר

אּלא מהיתֹומים לֹוקחים אין אמרּו לא ְְְִִִֵֵֶַָָֹּכי

ּבמקֹום אבל ּכּפרה ולא ׁשם ּבֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֶַָָָָָֹּבמקֹום

והּנׁשים מהם, לֹוקחים ּכמׁשּכן מהם אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ועֹוד מהם, לֹוקחים ּכּפרה ּבמקֹום ּכן ְְְִִֵֵֶַַָָּגם

הּמפלג עׁשרם ּבער ּגדֹול, ּדבר ׁשּיּתנּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהגם

העׁשר רב לצד ּכן ּגם והּׁשֹוע יחׁשב, קטן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּדבר

לנדבת ּׁשּיּתן מה ּכל רׁשם ּבֹו יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹלא

ודקּדק לּמׁשּכן, הּצרי ּכל יּתן אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָהּמׁשּכן

È˙Óe¯zלֹומר ˙‡ eÁwzהּתירלֹומר ׁשּלא ַƒ¿∆¿»ƒִִֶַֹ

וגֹו' איׁש ּכל מאת הּנזּכרים מהּדרגֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלקחת

הּמׁשּכן ּתרּומת ׁשהיא ּתרּומתי את ְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשּיכּון ירצה רמז ּובדר ׁשּפרׁשנּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלּטעמים

הּנקראת נפׁשֹו ּבחינת ּבה' לּדבק אחד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

אֹומרֹו והּוא הּמעׂשה, ּבאמצעּות eÁ˜ÈÂּתרּומה ְְְְְֲֶֶַַָָ¿ƒ¿

z ÈÏ‰Óe¯ּתרּומה ּתּקרא יׂשראל ׁשל הּנפׁש ּכי ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ב')ּדכתיב ראׁשית(ירמיה לה' יׂשראל קדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

ּובאמצעּות ראׁשית נקראת ּותרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָּתבּואתֹו

עליהם ׁשּתׁשרה יּׂשיגּו וגֹו' איׁש ּכל מאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלקיחת

אֹומרֹו והּוא È˙Óe¯zהּׁשכינה, ˙‡ eÁ˜zּכי ְְְִַָƒ¿∆¿»ƒִ

יבין: והּמׂשּכיל ה' ּתרּומת ּתּקרא ְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשכינה

B‚Â'.ג) ‰Óe¯z‰ ˙‡ÊÂאֹומרֹו ÊÂ‡˙טעם ¿…«¿»¿ְַַ¿…

יׂשראלוגֹו', יביאּו ׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון אּולי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

להביא צריכין אּלא מּג' אֹו אחד מּמין ְְְִִִִִִֶֶָָָָָנדבה

ּתרּומת חֹובת ידי יֹוצאים ואינם הּמינים ְְְְִִִִֵֵַַַָָמּכל

והּוא הּמינים, מּכל ּבהבאתם אּלא ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן

עֹודÊÂ‡˙אֹומרֹו ההבאה חּיּוב מּלבד לֹומר ְ¿…ְֲִִַַַָָ

אּלּו מּמינים הּתרּומה ׁשּתהיה מצּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָאני

מׁשלמת הּמׁשּכן הכנת אין ּכי והּטעם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻּכּלם,

ּכל ּכי הּכּונה ואין מהּמינים, אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחסרֹון
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מׁשּבצֹות קרּוי הּמֹוׁשב ּומקֹום ÔLÁÏÂ.מּלאים, „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ואפֹודאבני וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְְִִִַָָֻ»≈…¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט מיני והם ּתצּוה", ּב"ואּתה החיים.מפרׁשים אור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑לׁשמי קדּׁשהועׂשּו החיים.ּבית אור ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È�‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּתבנית(מנחות את הימּנּו:ּכאן ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא הּמׁשּכן. ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי eNÚz."ועׂשּו ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. אֹו(סנהדרין הּכלים, מן אחד יאבד אם לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈«¬ְִִִֵֶַַָֹ

אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻּכׁשּתעׂשּו
צח) שבת ּתעׂשּו',(תוספתא. 'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻואם

וכליו מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר החיים.והיה אור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

Èz�ÎLח È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰È�Èa≈≈

kLÓ�‡ט ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡�‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰B�Ó Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּלא מּכּלן יביא מּיׂשראל ואיׁש ְְִִִִִִֵֶָָָָֻאיׁש

הּמינים. ּכל יהיּו יׂשראל ּכל ּתרּומת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבכללּות

הּי"ג ּכל מהמביאים ׁשּיקּבלּו לֹומר ירצה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָאֹו

וכּו': ועֹורֹות ּפׁשּתן ּבּמביא יזלזל ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַָֹמינים

B‚Â'.ז) Ì‰L È�·‡ּכתב לּמה לדעת צרי «¿≈…«¿ִַַַָָָָָ

ּכל אחר ּבסדר מּלאים ואבני ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻאבני

קדם לסּדרם לֹו היה הראּוי ּומן מינים ְְִִִֶַַָָָָָֹהּי"א

לצד ּכי ואּולי מהם. מעּלים הם ּכי וכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻזהב

ּבאחרֹונה אֹותם הביאּו ׁשהּנׂשיאים ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמצינּו

לּמׁשּכן, הּצר ּכל יׂשראל ׁשהביאּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכׁשראּו

ׁשהקּפיד פי"ב) (במד"ר ז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִִֶֶָָותמצא

ו זה על ּכתיב,ה' והּנׂשאם מהם אחת אֹות חּסר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

למּטה הם ּכי לֹומר ּבאחרֹונה ה' סּדרם ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלזה

והבן: ּבאחרֹונה ׁשהם עצמֹו ּומהּטעם ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמּכּלם,

„BÚּביֹומא ּׁשאמרּו מה ּפי על לֹומר ְְְִִֶֶַַַָָנראה

מּתרים ּכהּנה ׁשּבגדי (ס"ט.) לֹו ּבא ְְִִֵֶֶֶָָָֻֻּפרק

וׁשּוב ּבהם. מֹועלין ׁשאין ּומׁשמע מהם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָלהנֹות

מהלכֹות ּבפ"ה ּכן ׁשּכתב לרמּב"ם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָראיתי

ּבהׁשואה אינם ּכהּנה ּבגדי זה ּולפי ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻמעילה,

למעלה קדּׁשתן ׁשּכּלן ועבֹודתֹו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻֻעם

הּוא ּבּדין ּומעּתה ּבהם ּומֹועלין ּכהּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמּבגדי

אחר מּלאים ואבני ׁשהם אבני ּבאחרֹונה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֻלסּדר

ּכּלם הּדברים י"א ׁשּכל לצד ּדברים הּי"א ְְְִִֶַַַָָָָָֻּכל

ּכן ּׁשאין מה ועבֹודתֹו הּמׁשּכן צרכי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהם

והגם ּכהּנה, לבגדי אּלא ׁשאינם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהאבנים

ׁשהם מהם ּבקצת ּכן ּגם יׁש ּדברים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבהּי"א

מין ל אין כן ּפי על אף ּכהּנה ּבגדי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻלצרכי

ועבֹודתֹו הּמׁשּכן צרכי ּבֹו ׁשאין מהּי"א ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָומין

לבגדי אּלא ׁשאינם האבנים ּכן ּׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמה

ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על נראה עֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻּכהּנה.

אבני את מביאים היּו ׁשהעננים (ע"ה.) ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּביֹומא

מביאים היּו ּגבֹוּה מּׁשלחן ּכן אם וכּו' ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻהּׁשהם

על אׁשר ּכיס חסרֹון ולא ויגיעה טרח ְְְֲִִִֶֶַַָֹֹֹּבלא

ׁשּמביאין הּנדבֹות ּכל אחר נדבתם סּדר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכן

טרח: ידי ועל ְְִִֵַַָֹמּכיסם

B‚Â'.ח) Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂלּמה לדעת צרי ¿»ƒƒ¿»¿ִַַָָָָ

מׁשּכןקראֹו ּוקראֹו ּבֹו חזר ותכף מקּדׁש ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

אֹומרֹוּדכתיב ּכי ונראה הּמׁשּכן. ּתבנית את ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָ

ּכל ּכֹוללת עׂשה מצות היא מקּדׁש לי ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָועׂשּו

ּבכל לארץ ּבכניסתן ּבין ּבּמדּבר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּזמּנים

היּו ּוצריכין לדֹורֹות, ׁשם יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָזמן

ׁשּמצינּו אּלא ּבּגלּיֹות אפּלּו ּכן לעׂשֹות ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיׂשראל

ּבית ׁשּנבנה מעת הּמקֹומֹות ּכל ה' ְְִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאסר

באתם לא ּכי ט') י"ב (ּדברים ּכאֹומרֹו ְְְְִִִֶַָָָֹהּמקּדׁש

לא ולזה הּנחלה, ואל הּמנּוחה אל עּתה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹעד

אֹותֹו ׁשעל נׁשמע ׁשּיהיה מׁשּכן ועׂשּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָאמר

ּדר ׁשּצּוה ואחר זֹו. מצוה נאמרה לבד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָזמן

מקֹום ׁשאינֹו ּבּמדּבר הּנעׂשה ּפרט אמר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָּכלל

ּכּסדר מׁשּכן ׁשּיעׂשה אבנים ּבנין ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלבנֹות

מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ׁשּכתב ותמצא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָהאמּור.

לה' ּבית לעׂשֹות עׂשה מצות הּבחירה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָּבית

הּוא וטעמֹו ּכאן, עד מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְֲִִִִַַָָָּדכתיב

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ׁשּכתבנּו. ּכמֹו הּלׁשֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָמּׁשּנּוי

לׁשמֹו אֹותֹו ׁשעֹוׂשים מעת ּכי מקּדׁש לי ְְְִִִִִֵֵֶָָועׂשּו

ּבֹו ׁשרתה לא ׁשעדין הגם לי ּכאֹומרֹו ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹיתּבר

לֹו: יׁש קדׁש ודין מקּדׁש הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֶָָֹׁשכינה

.ÌÎB˙a Èz�ÎLÂלֹומר ּבתֹוכֹו אמר ולא ¿»«¿ƒ¿»ְְַַָֹ

יהיה לׁשכנֹו יקּדיׁשּו אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָׁשהּמקֹום

ּדגלים. ּבד' הּמׁשּכן ׁשּיּקיפּו יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבתֹו

ּׁשחׁשקּו למה ּתׁשּובה הם אּלּו ּדברים ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָואּולי

ׁשהיה סיני ּבהר ּבראֹותם פ"ב) (במד"ר ְְְִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

אֹות והּוא הּמלאכים ּבדגלי מּקף הּוא ְְְְִִֵַַָָָֻּברּו

ולזה ּבתֹוכם, ּכן להיֹות אהבה וחׁשקּו ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָּבתֹוכם

ואמר לּבֹות מּבֹוחן הּתׁשּובה ליּבאה ועׂשּו ְְְִִִֵַַָָָָָ

כן ּכמֹו וׁשכנּתי ּבתֹוכם:מקּדׁש ְְְְְִִֵַָָָ

B‚Â'.ט) ¯L‡ ÏÎk(ט"ז (רּבתי ּבפסיקתא ¿»¬∆¿ְְִִִַָָ

וגֹו' לי ועׂשּו למׁשה ה' ּכׁשאמר ְְְְְִֶֶַָָָאמרּו

ּוׁשמי הּׁשמים הלא לפניו ואמר מׁשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנבהל

לֹו ׁשאמר עד וגֹו' יכלּכלּוהּו לא ְְְְִֶַַַַַָָֹהּׁשמים

אּלא סֹובר ׁשאּתה ּכמֹו לא הּוא ּברּו ְֵֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש

עמד מי לדעת וצרי ּכאן. עד וכּו' קרׁשים ְְְִִִַַַַָָָָָכ'

הּדברים ּכל לדעת עבּדֹו ּומׁשה ה' ְְְִֶַַַַָָָּבסֹוד

ּדברי ּדבריהם ׁשּכל והגם ּביניהם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעברּו

מהּכתּובים. ּדבר יּבצר לא זה ּכל עם הם ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקּבלה

להם ׁשהקׁשה ז"ל לדבריהם לֹומר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻונראה

הּוא אם ּנפׁש מּמה לּכתּוב מׁשמעּות ְְִִֵֶַַַַָָָׁשאין

וגֹו' אׁשר ּככל הּדר זה על למּטה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָנמׁש

וא"ו ּבתֹוספת וכן לֹוּמר לֹו היה לא ְְֲֵֶֶַַָָָֹּתעׂשּו

ּׁשאמר מה ּתחּלת ּגזרת ׁשהיא ּתעׂשּו ּכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

לאמרֹו חֹוזר ּככל אֹומרֹו ואם וגֹו', אׁשר ְְְְְְְֲִֵֶָָָּככל

ּבאֹומרֹו להפסיק לֹו היה לא מקּדׁש לי ְְְְְְִִִַָָָָֹועׂשּו

לי ועׂשּו לֹומר לֹו היה אּלא ּבתֹוכם ְְְְִִֶַַָָָָָָוׁשכנּתי

וׁשכנּתי יאמר ּכ ואחר וגֹו' אׁשר ּככל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹמקּדׁש

ה' ּגּלה וׁשכנּתי לֹומר ּׁשהקּדים ּומּמה ְְְְִִִִִֶַַַָָוגֹו',

לֹומר הצר ולא הּמצוה ּכללּות מאמר ּגמר ְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֻּכי

ּפרטי ּכל ּׁשּיֹודיענּו מה על וסמ וגֹו' ּככל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבּה

ׁשאמר ּכמֹו הּכלים וכל הּקרׁשים ׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמעׂשה

ּכ אחר ׁשּנמל רֹואים ּׁשאנּו ּומּמה ,ּכ ְִִִֶֶַַַַַַָָָאחר

לצד היה ׁשּזה יבין הּמׂשּכיל וגֹו' ּככל ְְְְִִֶֶַַַַָָָָלֹומר

מּתחּלה זה ׁשּזּולת ּבאמצע ׁשּנֹולדּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּדברים

סבר. מאי ּולבסֹוף ּככל אמר ׁשּלא סבר ְְֶַַַַַַָָָָֹמאי

להיֹות ׁשּיכֹולין הּדברים הם מה לדעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָונׂשּכיל

הּׁשאלה, יֹודע אּתה מהּתׁשּובה ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּבאמצע,

היא למדּתוהּתׁשּובה הא וגֹו' אני אׁשר ּככל ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָ

ויֹותר זה ּותאּמת ּתצּדיק והּסברא יֹותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשחׁשב

לתמּיה, יׁשנּה ּכי יבין לבב ׁשעּור, לֹו ְְְְִִִִִֵֶָָָָאין

וגֹו' הּׁשמים ׁשמי הלא ׁשאמר אֹומרם ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹוהּוא

לֹו ואמר להׁשיבֹו הצר זה אׁשרועל ּככל ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֻ

מּצב, ּבאֹותֹו הּמׁשּכן ּתבנית והראהּו ְְְְְְִִֶַַַָָָוגֹו'

מאֹומרֹו זה על מעיד אמרמראהוהּכתּוב ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

קרׁשים עׂשרים היה ּכי ראה ואז לעתיד, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָאראה

אבאר ּבּדּבּור, הסּפיק ולא הראּיה וטעם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹוגֹו'.

:ּבסמּו ה' ְְְֶַָּבעזרת

C¯„Âּברכֹות) ז"ל ּדבריהם להבין נעלה זה ¿∆∆ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ

כ"ב) ל"ח (לקּמן ּבּפסּוק ׁשאמרּו ְְֶַַָָָנ"ה.)
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אפּלּו צּוה אׁשר ּכל את עׂשה וגֹו' ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָּובצלאל

וכּו' ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹּדברים

ואחר ּתחּלה ּכלים לעׂשֹות לבצלאל צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמׁשה

לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל לֹו אמר מׁשּכן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכ

מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו אמר וכּו' ּבית ְְְִִִִִַַַָָָָּתחּלה

ּבוּדאי ּכי היית אל ּבצל הּוא ּברּו ְְִִֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכאן. עד וכּו' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה ְִִַַָָָָָּכ

וׁשלֹום חס ה' מצות מׁשה יׁשּכח אי ְְְְִִֵֶֶַַַָָוקׁשה

יׁש הענין ּולהבין ּכזה. ּדבר עליו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיאמן

ה' ּכי רֹואני הּכתּוב סדר ּכפי ּכי עֹוד ְְִִִִִֵֶַַָָלהעיר

וכּפרת הארֹון את ּתחּלה הּכלים מצות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהקּדים

הּמנֹורה ּכ ואחר הּׁשלחן ּכ ואחר ְְְְְַַַַַַָָָָָֻּוכרּוביו

אמת ּודבריו אמת ּומׁשה הּמׁשּכן ּכ ְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָואחר

מה לפי אכן הראׁשֹונים. מּדבריו חזר ְְְִִִִֵַַָָָָָָָולּמה

מראה אני אׁשר ּככל ּכׁשאמר ּכי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹּׁשּפרׁשנּו

מּצב ּבאֹותֹו אז הּמׁשּכן ּתבנית את ְְְְִִֵַַַָָָאֹות

ּפרטי לֹו ּוכׁשּפרט ּבתחּלה הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָהראהּו

ּדרכים ב' ּבזה ויׁש הּכלים, הקּדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמעׂשה

ּכּמּובן הּמׁשּכן ׁשּיקּדים האחד ה'. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבדברי

ּדכתיב אחד ּומהמּפסּוק הּמׁשּכן ּתבנית את ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

לא הּכלים את הּמעׂשה ּבסדר ה' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹּׁשהקּדים

ּׁשּגמר מּמה ׁשהתחיל אּלא ּבהם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָלהתחיל

הּוא ה' ׁשּכּונת והּב' הּכלים, ּתבנית ְְִִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

ּבפרטי ה' ׁשאמר ּכסדר הּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלהקּדים

לֹומר אחד ּבפסּוק ה' ׁשהקּדים וטעם ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשה,

ׁשהּתמיהה לצד הּוא הּכלים קדם הּמׁשּכן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאת

ּכמֹו וגֹו' ׁשמים ּוׁשמי ׁשמים למׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהיתה

הּמׁשּכן על אּלא היתה לא למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכתבּתי

קטן ּכי הּמׁשּכן ּבהֹוראת הּתׁשּובה ּבאה ְְְִִֶַַַָָָָָָָָלזה

עם הראהּו ּגם ּכי הּכתּוב הֹודיע ּובאּגב ְְִִִֶַַַַַָָהּוא

ואּולי ּבֹו. ׁשהיּו הּכלים ּתבנית הּמׁשּכן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּתבנית

ׁשּיהיּו צר אין ּכי לֹוּמר ּכן ּגם נתּכּון ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכי

ּפרטי סדר לסּדר ּוכׁשּבא ּבהפלגה, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּגדֹולים

הּׁשלֹום עליו ּומׁשה הּכלים, הקּדים ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּמעׂשה

ב' ּכדר ה' ּדברי ּכפרּוׁש הכריע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָמּתחּלה

הכ ּבצלאל לפניו ּכּדרּוכׁשּדן ּבּסברא ריע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאמר הּמדרׁש ׁשאמר ּתמצא ולזה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון,

וצרי ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר ּכ וּדאי ְִִֶַַַַָָָָָמׁשה

לפניו ׁשהיּו לצד אּלא וּדאי אמר לּמה ְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדעת

מהם אחד ּברר ּומתחּלה הּנזּכרים ּדרכים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָב'

הּוא האמת ּכי ּבוּדאי ואמר ּבֹו חזר ְְְֱִֶַַַַַָָָָועּתה

ה' לֹו אמר ׁשּלא לצד והּנה ּבצלאל. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּכדבר

חס זה על יאמר לא יקּדים מי את ְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבפרּוׁש

ּבעיני יקׁשה ואל ה', ּדברי ׁשּׁשכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוׁשלֹום

ּכ מׁשה ׁשאמר הּמאמר לׁשֹון ּדברנּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָלפי

הּכּונה אין הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ְִִִֵַַַַָָָָָׁשמעּתי

אּלא הּמׁשּכן הקּדים ּבפרּוׁש ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָלֹומר

ונׁשאר נׁשמע. ּכן הּדברים סדר לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּפרּוׁש

את להראֹותֹו ה' הצר לּמה טעם טּוב ְְְֵֵַַַַָָָֻלתת

ּבאּו ׁשּלא לצד ּכי ואּולי הּמׁשּכן, ְְְְִִִֶַַַַָָֹּתבנית

ׁשאמר מׁשה לדברי ּתׁשּובה אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּדברים

כ' ה' מׁשיב היה אם לזה וגֹו' ּוׁשמי ְְִִִֵֵֶַָָָָׁשמים

ּבא לא ּכי מׁשה ׁשֹומע היה וכּו' ְְִִֵֶַָָָָֹקרׁשים

ּבבית ה' ויתרּצה יתקּבל ּכי לֹומר אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשעּור

ׁשעּור ּבדּיּוק ואין להטריח מּבלי ּכזה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָקטן

לצו ּבצו אליו ה' ׁשּיאמר יהיה ולּו מצוה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹזה

לטעם ׁשהּוא יׁשנֹו עדין זה ּכל עם יֹוסיף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ה' הראהּו ּכן על אׁשר ּבּמּועט, ְְְֲִֵֶֶַַַָָהסּתּפקּות

ּובזה למעלה ׁשהּוא ּדמּות הּמׁשּכן ְְְְְִִֶֶַַַָָָּתבנית

למּטה: ולא למעלה לא מצותֹו זֹו ּכי ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹיצּדיק

C¯„·eזה ּבסדר ּבאֹומרֹו הּכתּוב ירמז רמז ¿∆∆ְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ

ÌÎB˙aׁשהקּדים Èz�ÎLÂאֹומרֹו קדם ְִִֶ¿»«¿ƒ¿»ְֶֹ

ÏÎkהּקדּׁשה ּבחינת ּכי ּגדֹול ענין לֹו לֹומר ¿»ְְְִִִַַַָָָֻ

מעל ּגבֹוה ּכי הּמסּפר ּבגדר לא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהדרגֹותיה

ז"ל אֹומרם ּתמצא והלא ּוגבֹוהים, (אבֹותּגבֹוּה ְְְֲִִַַָָָָֹ

עּמֹופ"ג) ׁשכינה ּבתֹורה ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב ְְִִֵֵֶֶַָָָאחד

כ"א)ׁשּנאמר כ' אזּכיר(לעיל אׁשר הּמקֹום ּבכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

וכל ועׂשרה וה' וג' ב' על ואמרּו ׁשמי ְְְְְְֲִֶַַָָָָאת

עֹוד ואמרּו הדרגתֹו, ּכפי פע"ד)אחד ׁשאין(ב"ר ְְְְִֵֶֶַָָָָ

מּטעם ּכי רּבֹוא מּס' ּפחֹות על ׁשֹורה ְִִִִִַַַַָָָהּׁשכינה

הּבנים ׁשהיּו עד להאבֹות ּתֹורה נּתנה לא ְְִִֶֶַַָָָָָָֹזה

הדרגֹות ּכי ותדין ּתּקיׁש מּכאן רּבֹוא, ס' ְְְְִִִִִִַַַָָָּבמסּפר

ּבבחינת וזה רּבֹוא, ס' עד מא' הם ְְְִִִֵֵֶַַַָֻהּקדּׁשה

מאחד הדרגֹות ּכּמה האיכּות ּובבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמסּפר,

ה' אמר ּכאׁשר ׁשּכן וכיון קץ. אין עד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאחד

הדרגֹות מׁשה ידע לא ּבתֹוכנּו ׁשּיׁשּכן ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹלמׁשה

ׁשעּורּה ּכּמה הּׁשֹוכן ּבחינת נתחּכםׁשל לזה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּלה ּכּדברים אליו ודּבר ÌÎB˙aה' Èz�ÎLÂ ְְִִֵֵֵֶַָָָ¿»«¿ƒ¿»

E˙B‡ ‰‡¯Ó È�‡ ¯L‡ ÏÎkסמ¯L‡ ÏÎk ¿»¬∆¬ƒ«¿∆¿ַָ¿»¬∆

המדּברתÈz�ÎLÂÏוגֹו' ּבחינה אֹותּה ּכי לֹומר ְƒ¿»«¿ƒְְִִֶֶַַַָָ

מראהּו היה אׁשר הּמרּכבה אֹותּה ּכׁשעּור ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעּמֹו

ּתבת נקׁשרת ּתהיה זה ּוכפי ּבתֹוכם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹיׁשּכן

ÏÎkעם וגֹו':Èz�ÎLÂוגֹו' ¿…ְִ¿»«¿ƒְ

.eNÚz ÔÎÂׁשהראהּו ּׁשּפרׁשּתי מה לפי הּנה ¿≈«¬ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפחֹות לא ּתעׂשּו ּכזה לֹומר הּמׁשּכן ְְֲִִֶַַַַָָָֹּתבנית

צרי היה לא ּכן אם ל יקׁשה אל יֹותר ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹולא

ּבׁשבּועֹות ׁשאמרּו ּתמצא ּכי ּתעׂשּו, ּכן ְְְֲִִִֵֶַַָָלֹומר

וכּו' לעזרה הּנכנס אחד לׁשֹונם וזה י"ד ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּדף

ּבמל אּלא והעזרֹות העיר על מֹוסיפין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

מילי הּני מּנא וסנהדרין ותּמים ואּורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻונביא

מראה אני אׁשר ּככל קרא אמר ׁשימי רב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָאמר

לדֹורֹות. ּתעׂשּו וכן ּכליו ּכל ּתבנית ואת ְְְְְֲִֵֵֵַַָָוגֹו'

ּכּסדר ׁשּיעׂשּו לצּוֹות ּתעׂשּו וכן ּבאה ּכי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנה

לּה ּדֹורׁש לדֹורֹות ׁשּדרׁשת ודע לדֹורֹות, ְְְְֵֶֶַַַָָהּזה

וא"ו מּתֹוספת לא ּתעׂשּו וכן מּתבת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּתלמּוד

יּתּור אּלא ּדֹורׁש ׁשאינֹו לכׁשּנאמר ּכי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹלבד,

אֹומר היה אם ּכי יּתּור ּכאן אין וא"ו ִִִֵֵֵַָָָָּתבת

ההֹודעה ּכּונת נׁשמע היה לא ּתעׂשּו ּכן ְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹהּכתּוב

ּבין הּדברים ׁשעברּו להֹודיענּו הּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבא

ה' ּדברי לׁשמע לי קׁשה ויהיה ה' ּובין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹמׁשה

וׁשכנּתי, אֹומרֹו קדם וגֹו' ּככל אמר לא ְְְְְִֶַַָָָָֹֹֹלּמה

וכן מיּתרת, ּתעׂשּו וכן ּתבת ׁשּכל וּדאי ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאּלא

וכן לׁשֹונֹו וזה ּבׁשבּועֹות ׁשם רׁש"י ְְְְִִֵֵֵֶַָּפרׁש

ּכאן. עד לדֹורֹות למדרׁש יתרה קרא ְְְְְֲִֵַַָָָָּתעׂשּו

לצד אּלא מּטעמנּו לא ז"ל רׁש"י ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹוטעמֹו

למעלה מחּבר ׁשהּוא וגֹו' אני אׁשר ּככל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּפרׁש

ּבא הרי ּכן אם וגֹו' ּככל וגֹו' מקּדׁש לי ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹועׂשּו

לעׂשֹותה להתנּדב יחׁשב ׁשּלא לעּכּוב ּדבר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

לדֹורֹות, לי, לּמה ּתעׂשּו וכן ּכן אם ְְֲִִֵֵַָָָּגדֹול,

ז"ל רּבֹותינּו ּדברי לׁשּטת ׁשהלכנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּולדרּכנּו

אֹומרֹו עּכּובÏÎkּכי למׁשה להׁשיב ּבא וגֹו' ְִ¿»ְְְִִֶָָ

ּבּׁשמים ּבֹו ּכּיֹוצא לֹו ּׁשהראה מּמה ְִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשעּור

יׁשּנּו: ׁשּלא ירּגיׁש ְְִִֶֶַַֹמּזה

È˙È‡¯Âּתעׂשּו וכן ׁשּפרׁש עזרא אּבן להרב ¿»ƒƒְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלה הזּכר ׁשּלא לפי הּכלים ְְְִִִִֵֶַַַָֹֻעל

לֹומר הרב לב נתן ולא מקּדׁש. לי ועׂשּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאּלא

ולא הּכלים על ּתעׂשּו וכן לֹומר ׁשהצר ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַֹֻטעם

ּכל ּפרטּות על ּבסמּו ּׁשּמצּוה ּבּמה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָהסּפיק

מקּדׁש לי ועׂשּו ּׁשאמר מה ּבׁשלמא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּכלים,

מקּדׁש ׁשּיעׂשה וטעמּה הּמצוה ּכללּות ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָהיא

הּבנין אפני אמר ּכ ואחר ּבתֹוכֹו ה' ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹלׁשּכן

ּתעׂשּו וכן ּבמאמר צֹודק זה טעם ּׁשאין ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַמה

ּכדברי ׁשּתאמר לא אם הּכלים עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

לּמה ידעּתי ולא לדֹורֹות, ׁשּדרׁשּו ז"ל ְְְְִֵֶַַָָָָֹרּבֹותינּו

רּבֹותינּו האירּו אׁשר החּיים מאֹור עיניו ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמעלים

ׁשהּׂשיג ז"ל רמּב"ן ּדברי יּפלא ּבעיני ּגם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָז"ל.

לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ׁשאמר רׁש"י ּדברי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָעל

ׁשּיתחּיב אמת זה יהיה אם ידעּתי ולא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואמר

אּלּו ּכתבנית עֹולמים ּבית ּכלי לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָֹֹׁשלמה

ועׂשרים אר אּמה כ' עׂשה הּנחׁשת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּומזּבח

ד')רחב ּכי(דה"ב נראה מּדבריו ּכאן. עד ְְִִִֶַַָָָֹ

ׁשבּועֹות מּסכת סּגית זכרֹונֹו מּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻנעלמה

ּמקֹום ּומה הּגמרא ּדברי הם רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּדברי

ׁשּסֹובר לֹומר נראה והיה הּתלמּוד. על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלחלק

לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ּבּׁש"ס ּׁשאמרּו מה ּכי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָרמּב"ן

ּדברים על אּלא הּכלים ׁשעּור על הּכּונה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאין

וע"א וכּו' ונביא מל ׁשּצרי ׁשם ְְְֲִִִֶֶֶָָָָהאמּורים

ועֹוד מפיס. מי ּכי נראים ּדבריו ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָסנהדרין,

מּמׁשיחת ּבּגמרא ׁשם ּמקׁשה מה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָלדבריו

ולא מׁשה ׁשעׂשה הּכלים ׁשּמקּדׁשת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכלים

הּׁש"ס והצר מׁשה זּולת ׁשעׂשּו ּכלים ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשאר

לֹומר יכֹול והיה מהּפסּוק ראיה להם ְְְִֵֶַַָָָָָָָָלהביא

ּתעׂשּו וכן הּכתּוב אמר הּפרטים לכל לא ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּכי

ּבּמׁשנה: ׁשם ׁשּמנּו לּדברים אּלא ְְְִִֶֶַַָָָָָלדֹורֹות

‡l‡מּמזּבח רמּב"ן קׁשית ליּׁשב ׁשּצרי ∆»ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻ

להרא"ם וראיתי ׁשלמה. ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹהּנחׁשת

ּתעׂשּו וכן ּכּונת אין ּכי ואמר ליּׁשב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשרצה

הּבנין ּתכּונת ּדגמת על אּלא מּמׁש הּׁשעּור ְְְִִֶַַַַַַַָָָֻעל

ורחּבֹו ארּכֹו ער לפי וגבּה האר ּבער ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹהרחב

ּכׁשם ולזה קּפידא, אין הּגדל לענין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
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אפּלּו צּוה אׁשר ּכל את עׂשה וגֹו' ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָּובצלאל

וכּו' ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹּדברים

ואחר ּתחּלה ּכלים לעׂשֹות לבצלאל צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמׁשה

לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל לֹו אמר מׁשּכן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכ

מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו אמר וכּו' ּבית ְְְִִִִִַַַָָָָּתחּלה

ּבוּדאי ּכי היית אל ּבצל הּוא ּברּו ְְִִֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכאן. עד וכּו' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה ְִִַַָָָָָּכ

וׁשלֹום חס ה' מצות מׁשה יׁשּכח אי ְְְְִִֵֶֶַַַָָוקׁשה

יׁש הענין ּולהבין ּכזה. ּדבר עליו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיאמן

ה' ּכי רֹואני הּכתּוב סדר ּכפי ּכי עֹוד ְְִִִִִֵֶַַָָלהעיר

וכּפרת הארֹון את ּתחּלה הּכלים מצות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהקּדים

הּמנֹורה ּכ ואחר הּׁשלחן ּכ ואחר ְְְְְַַַַַַָָָָָֻּוכרּוביו

אמת ּודבריו אמת ּומׁשה הּמׁשּכן ּכ ְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָואחר

מה לפי אכן הראׁשֹונים. מּדבריו חזר ְְְִִִִֵַַָָָָָָָולּמה

מראה אני אׁשר ּככל ּכׁשאמר ּכי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹּׁשּפרׁשנּו

מּצב ּבאֹותֹו אז הּמׁשּכן ּתבנית את ְְְְִִֵַַַָָָאֹות

ּפרטי לֹו ּוכׁשּפרט ּבתחּלה הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָהראהּו

ּדרכים ב' ּבזה ויׁש הּכלים, הקּדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמעׂשה

ּכּמּובן הּמׁשּכן ׁשּיקּדים האחד ה'. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבדברי

ּדכתיב אחד ּומהמּפסּוק הּמׁשּכן ּתבנית את ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

לא הּכלים את הּמעׂשה ּבסדר ה' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹּׁשהקּדים

ּׁשּגמר מּמה ׁשהתחיל אּלא ּבהם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָלהתחיל

הּוא ה' ׁשּכּונת והּב' הּכלים, ּתבנית ְְִִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

ּבפרטי ה' ׁשאמר ּכסדר הּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלהקּדים

לֹומר אחד ּבפסּוק ה' ׁשהקּדים וטעם ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשה,

ׁשהּתמיהה לצד הּוא הּכלים קדם הּמׁשּכן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאת

ּכמֹו וגֹו' ׁשמים ּוׁשמי ׁשמים למׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהיתה

הּמׁשּכן על אּלא היתה לא למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכתבּתי

קטן ּכי הּמׁשּכן ּבהֹוראת הּתׁשּובה ּבאה ְְְִִֶַַַָָָָָָָָלזה

עם הראהּו ּגם ּכי הּכתּוב הֹודיע ּובאּגב ְְִִִֶַַַַַָָהּוא

ואּולי ּבֹו. ׁשהיּו הּכלים ּתבנית הּמׁשּכן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּתבנית

ׁשּיהיּו צר אין ּכי לֹוּמר ּכן ּגם נתּכּון ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכי

ּפרטי סדר לסּדר ּוכׁשּבא ּבהפלגה, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּגדֹולים

הּׁשלֹום עליו ּומׁשה הּכלים, הקּדים ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּמעׂשה

ב' ּכדר ה' ּדברי ּכפרּוׁש הכריע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָמּתחּלה

הכ ּבצלאל לפניו ּכּדרּוכׁשּדן ּבּסברא ריע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאמר הּמדרׁש ׁשאמר ּתמצא ולזה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון,

וצרי ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר ּכ וּדאי ְִִֶַַַַָָָָָמׁשה

לפניו ׁשהיּו לצד אּלא וּדאי אמר לּמה ְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדעת

מהם אחד ּברר ּומתחּלה הּנזּכרים ּדרכים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָב'

הּוא האמת ּכי ּבוּדאי ואמר ּבֹו חזר ְְְֱִֶַַַַַָָָָועּתה

ה' לֹו אמר ׁשּלא לצד והּנה ּבצלאל. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּכדבר

חס זה על יאמר לא יקּדים מי את ְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבפרּוׁש

ּבעיני יקׁשה ואל ה', ּדברי ׁשּׁשכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוׁשלֹום

ּכ מׁשה ׁשאמר הּמאמר לׁשֹון ּדברנּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָלפי

הּכּונה אין הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ְִִִֵַַַַָָָָָׁשמעּתי

אּלא הּמׁשּכן הקּדים ּבפרּוׁש ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָלֹומר

ונׁשאר נׁשמע. ּכן הּדברים סדר לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּפרּוׁש

את להראֹותֹו ה' הצר לּמה טעם טּוב ְְְֵֵַַַַָָָֻלתת

ּבאּו ׁשּלא לצד ּכי ואּולי הּמׁשּכן, ְְְְִִִֶַַַַָָֹּתבנית

ׁשאמר מׁשה לדברי ּתׁשּובה אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּדברים

כ' ה' מׁשיב היה אם לזה וגֹו' ּוׁשמי ְְִִִֵֵֶַָָָָׁשמים

ּבא לא ּכי מׁשה ׁשֹומע היה וכּו' ְְִִֵֶַָָָָֹקרׁשים

ּבבית ה' ויתרּצה יתקּבל ּכי לֹומר אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשעּור

ׁשעּור ּבדּיּוק ואין להטריח מּבלי ּכזה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָקטן

לצו ּבצו אליו ה' ׁשּיאמר יהיה ולּו מצוה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹזה

לטעם ׁשהּוא יׁשנֹו עדין זה ּכל עם יֹוסיף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ה' הראהּו ּכן על אׁשר ּבּמּועט, ְְְֲִֵֶֶַַַָָהסּתּפקּות

ּובזה למעלה ׁשהּוא ּדמּות הּמׁשּכן ְְְְְִִֶֶַַַָָָּתבנית

למּטה: ולא למעלה לא מצותֹו זֹו ּכי ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹיצּדיק

C¯„·eזה ּבסדר ּבאֹומרֹו הּכתּוב ירמז רמז ¿∆∆ְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ

ÌÎB˙aׁשהקּדים Èz�ÎLÂאֹומרֹו קדם ְִִֶ¿»«¿ƒ¿»ְֶֹ

ÏÎkהּקדּׁשה ּבחינת ּכי ּגדֹול ענין לֹו לֹומר ¿»ְְְִִִַַַָָָֻ

מעל ּגבֹוה ּכי הּמסּפר ּבגדר לא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהדרגֹותיה

ז"ל אֹומרם ּתמצא והלא ּוגבֹוהים, (אבֹותּגבֹוּה ְְְֲִִַַָָָָֹ

עּמֹופ"ג) ׁשכינה ּבתֹורה ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב ְְִִֵֵֶֶַָָָאחד

כ"א)ׁשּנאמר כ' אזּכיר(לעיל אׁשר הּמקֹום ּבכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

וכל ועׂשרה וה' וג' ב' על ואמרּו ׁשמי ְְְְְְֲִֶַַָָָָאת

עֹוד ואמרּו הדרגתֹו, ּכפי פע"ד)אחד ׁשאין(ב"ר ְְְְִֵֶֶַָָָָ

מּטעם ּכי רּבֹוא מּס' ּפחֹות על ׁשֹורה ְִִִִִַַַַָָָהּׁשכינה

הּבנים ׁשהיּו עד להאבֹות ּתֹורה נּתנה לא ְְִִֶֶַַָָָָָָֹזה

הדרגֹות ּכי ותדין ּתּקיׁש מּכאן רּבֹוא, ס' ְְְְִִִִִִַַַָָָּבמסּפר

ּבבחינת וזה רּבֹוא, ס' עד מא' הם ְְְִִִֵֵֶַַַָֻהּקדּׁשה

מאחד הדרגֹות ּכּמה האיכּות ּובבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמסּפר,

ה' אמר ּכאׁשר ׁשּכן וכיון קץ. אין עד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאחד

הדרגֹות מׁשה ידע לא ּבתֹוכנּו ׁשּיׁשּכן ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹלמׁשה

ׁשעּורּה ּכּמה הּׁשֹוכן ּבחינת נתחּכםׁשל לזה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּלה ּכּדברים אליו ודּבר ÌÎB˙aה' Èz�ÎLÂ ְְִִֵֵֵֶַָָָ¿»«¿ƒ¿»

E˙B‡ ‰‡¯Ó È�‡ ¯L‡ ÏÎkסמ¯L‡ ÏÎk ¿»¬∆¬ƒ«¿∆¿ַָ¿»¬∆

המדּברתÈz�ÎLÂÏוגֹו' ּבחינה אֹותּה ּכי לֹומר ְƒ¿»«¿ƒְְִִֶֶַַַָָ

מראהּו היה אׁשר הּמרּכבה אֹותּה ּכׁשעּור ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעּמֹו

ּתבת נקׁשרת ּתהיה זה ּוכפי ּבתֹוכם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹיׁשּכן

ÏÎkעם וגֹו':Èz�ÎLÂוגֹו' ¿…ְִ¿»«¿ƒְ

.eNÚz ÔÎÂׁשהראהּו ּׁשּפרׁשּתי מה לפי הּנה ¿≈«¬ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפחֹות לא ּתעׂשּו ּכזה לֹומר הּמׁשּכן ְְֲִִֶַַַַָָָֹּתבנית

צרי היה לא ּכן אם ל יקׁשה אל יֹותר ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹולא

ּבׁשבּועֹות ׁשאמרּו ּתמצא ּכי ּתעׂשּו, ּכן ְְְֲִִִֵֶַַָָלֹומר

וכּו' לעזרה הּנכנס אחד לׁשֹונם וזה י"ד ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּדף

ּבמל אּלא והעזרֹות העיר על מֹוסיפין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

מילי הּני מּנא וסנהדרין ותּמים ואּורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻונביא

מראה אני אׁשר ּככל קרא אמר ׁשימי רב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָאמר

לדֹורֹות. ּתעׂשּו וכן ּכליו ּכל ּתבנית ואת ְְְְְֲִֵֵֵַַָָוגֹו'

ּכּסדר ׁשּיעׂשּו לצּוֹות ּתעׂשּו וכן ּבאה ּכי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנה

לּה ּדֹורׁש לדֹורֹות ׁשּדרׁשת ודע לדֹורֹות, ְְְְֵֶֶַַַָָהּזה

וא"ו מּתֹוספת לא ּתעׂשּו וכן מּתבת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּתלמּוד

יּתּור אּלא ּדֹורׁש ׁשאינֹו לכׁשּנאמר ּכי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹלבד,

אֹומר היה אם ּכי יּתּור ּכאן אין וא"ו ִִִֵֵֵַָָָָּתבת

ההֹודעה ּכּונת נׁשמע היה לא ּתעׂשּו ּכן ְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹהּכתּוב

ּבין הּדברים ׁשעברּו להֹודיענּו הּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבא

ה' ּדברי לׁשמע לי קׁשה ויהיה ה' ּובין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹמׁשה

וׁשכנּתי, אֹומרֹו קדם וגֹו' ּככל אמר לא ְְְְְִֶַַָָָָֹֹֹלּמה

וכן מיּתרת, ּתעׂשּו וכן ּתבת ׁשּכל וּדאי ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאּלא

וכן לׁשֹונֹו וזה ּבׁשבּועֹות ׁשם רׁש"י ְְְְִִֵֵֵֶַָּפרׁש

ּכאן. עד לדֹורֹות למדרׁש יתרה קרא ְְְְְֲִֵַַָָָָּתעׂשּו

לצד אּלא מּטעמנּו לא ז"ל רׁש"י ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹוטעמֹו

למעלה מחּבר ׁשהּוא וגֹו' אני אׁשר ּככל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּפרׁש

ּבא הרי ּכן אם וגֹו' ּככל וגֹו' מקּדׁש לי ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹועׂשּו

לעׂשֹותה להתנּדב יחׁשב ׁשּלא לעּכּוב ּדבר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

לדֹורֹות, לי, לּמה ּתעׂשּו וכן ּכן אם ְְֲִִֵֵַָָָּגדֹול,

ז"ל רּבֹותינּו ּדברי לׁשּטת ׁשהלכנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּולדרּכנּו

אֹומרֹו עּכּובÏÎkּכי למׁשה להׁשיב ּבא וגֹו' ְִ¿»ְְְִִֶָָ

ּבּׁשמים ּבֹו ּכּיֹוצא לֹו ּׁשהראה מּמה ְִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשעּור

יׁשּנּו: ׁשּלא ירּגיׁש ְְִִֶֶַַֹמּזה

È˙È‡¯Âּתעׂשּו וכן ׁשּפרׁש עזרא אּבן להרב ¿»ƒƒְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלה הזּכר ׁשּלא לפי הּכלים ְְְִִִִֵֶַַַָֹֻעל

לֹומר הרב לב נתן ולא מקּדׁש. לי ועׂשּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאּלא

ולא הּכלים על ּתעׂשּו וכן לֹומר ׁשהצר ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַֹֻטעם

ּכל ּפרטּות על ּבסמּו ּׁשּמצּוה ּבּמה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָהסּפיק

מקּדׁש לי ועׂשּו ּׁשאמר מה ּבׁשלמא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּכלים,

מקּדׁש ׁשּיעׂשה וטעמּה הּמצוה ּכללּות ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָהיא

הּבנין אפני אמר ּכ ואחר ּבתֹוכֹו ה' ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹלׁשּכן

ּתעׂשּו וכן ּבמאמר צֹודק זה טעם ּׁשאין ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַמה

ּכדברי ׁשּתאמר לא אם הּכלים עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

לּמה ידעּתי ולא לדֹורֹות, ׁשּדרׁשּו ז"ל ְְְְִֵֶַַָָָָֹרּבֹותינּו

רּבֹותינּו האירּו אׁשר החּיים מאֹור עיניו ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמעלים

ׁשהּׂשיג ז"ל רמּב"ן ּדברי יּפלא ּבעיני ּגם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָז"ל.

לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ׁשאמר רׁש"י ּדברי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָעל

ׁשּיתחּיב אמת זה יהיה אם ידעּתי ולא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואמר

אּלּו ּכתבנית עֹולמים ּבית ּכלי לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָֹֹׁשלמה

ועׂשרים אר אּמה כ' עׂשה הּנחׁשת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּומזּבח

ד')רחב ּכי(דה"ב נראה מּדבריו ּכאן. עד ְְִִִֶַַָָָֹ

ׁשבּועֹות מּסכת סּגית זכרֹונֹו מּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻנעלמה

ּמקֹום ּומה הּגמרא ּדברי הם רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּדברי

ׁשּסֹובר לֹומר נראה והיה הּתלמּוד. על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלחלק

לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ּבּׁש"ס ּׁשאמרּו מה ּכי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָרמּב"ן

ּדברים על אּלא הּכלים ׁשעּור על הּכּונה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאין

וע"א וכּו' ונביא מל ׁשּצרי ׁשם ְְְֲִִִֶֶֶָָָָהאמּורים

ועֹוד מפיס. מי ּכי נראים ּדבריו ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָסנהדרין,

מּמׁשיחת ּבּגמרא ׁשם ּמקׁשה מה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָלדבריו

ולא מׁשה ׁשעׂשה הּכלים ׁשּמקּדׁשת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכלים

הּׁש"ס והצר מׁשה זּולת ׁשעׂשּו ּכלים ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשאר

לֹומר יכֹול והיה מהּפסּוק ראיה להם ְְְִֵֶַַָָָָָָָָלהביא

ּתעׂשּו וכן הּכתּוב אמר הּפרטים לכל לא ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּכי

ּבּמׁשנה: ׁשם ׁשּמנּו לּדברים אּלא ְְְִִֶֶַַָָָָָלדֹורֹות

‡l‡מּמזּבח רמּב"ן קׁשית ליּׁשב ׁשּצרי ∆»ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻ

להרא"ם וראיתי ׁשלמה. ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹהּנחׁשת

ּתעׂשּו וכן ּכּונת אין ּכי ואמר ליּׁשב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשרצה

הּבנין ּתכּונת ּדגמת על אּלא מּמׁש הּׁשעּור ְְְִִֶַַַַַַַָָָֻעל

ורחּבֹו ארּכֹו ער לפי וגבּה האר ּבער ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹהרחב

ּכׁשם ולזה קּפידא, אין הּגדל לענין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
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i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות אור.ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
החיים

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

כן ּכמֹו ה' על ה' היה מׁשה ׁשעׂשה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמזּבח

ונסּתּיע עׂשרים, על עׂשרים מרּבע לדֹורֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻעׂשּו

הּזֹורק ּבפרק הּתֹוספֹות מּדברי צ"ח:)הרב (ׁשּבת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

רחב ּכי הּׁש"ס מּדברי ּׁשּנׁשמע למה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהקׁשּו

ודלמא זה להם מּנין אּמֹות עׂשר היה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּדמּבית ר"י ותרץ כּו' אּמֹות עׂשר אחד ְְְִֵֵֵַַַָָָרחּבֹו

אּמה ׁשּׁשים ארּכֹו ׁשהיה לּה ילפינן ְְִִִִֶַַָָָָָָָעֹולמים

ׁשליׁש רחּבֹו ּבּמׁשּכן נמי הכי עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָורחּבֹו

הרב והקׁשה ּכאן. עד ּתעׂשּו וכן ּוכתיב ְְְְְֲִִֵַַַָָָָארּכֹו

הּמזּבח ׁשל הּגבּה עׂשה לא לּמה ּכן אם זה ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל

אר לה' ּגבּה ג' ׁשעׂשה מׁשה מזּבח ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹּכתכּונת

ׁשלמה למזּבח יעלה זה ׁשעּור ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶַַַֹֹֹורחב

ּכי ותרץ ּגבּה עׂשר ׁשנים כ' על כ' ּבֹו ְְִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהיּו

אּלא ּתעׂשּו וכן אמר ׁשּלא ההלכה ּבאה ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכ

ּכאן: עד הּגבּה על ולא לבד ורחב אר ְְְֶַַַַַַַָֹֹֹֹעל

ÈÙÏeמה ּכי נראים, הרב ּדברי אין ּדעּתי ¿ƒְְְִִִִִֵֵַַַָ

ּבאה לא לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ּכי ְְֲִֵֶַַָָָֹּׁשּכתב

לא ׁשעּורֹו, על ולא הּבנין ּתכּונת על ְְְִִֶַַַַָָֹֹאּלא

מהּׁש"ס, הֹוכחה ּבלא מּפיו הּדברים ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻיקּבלּו

הּדבר להּניח יׁש יֹותר הּקׁשיא, מחמת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻואם

ׁשאין ּדברים מּדעּתנּו מּלבּדֹות עּיּון ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָּבצרי

מּתרּוץ ּׁשהֹוכיח ּומה ּׁשּיסמכּו, מה על ְִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהם

ּכי הֹוכחה אינֹו ועֹוד ּדן, אני עליו וגם ְְֲִִֵַָָָָָר"י,

ּתעׂשּו, וכן ּדרׁשת על ּתרּוצֹו סמ לא ְְֲֵֵַַַַָָֹר"י

וכן ּוכתיב ר"י ּדברי ּבהעּתק הרב ּׁשּכתב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּומה

להצּדיק הרב אּלא ר"י מּדברי אינם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּתעׂשּו

ּגּלּוי ּכי הּוא ר"י ּדברי ּופרּוׁש ּכן, אמר ְְִִִֵֵֵַָָָּדבריו

ּבביתמּל ׁשהיה ּׁשראינּו מּמה ּכי אֹומר הּוא תא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

יׁש ּבּמׁשּכן וכאן ׁשּׁשים על עׂשרים ְְְִִִִִֵֶַַָָָעֹולמים

אֹו רחב ועׂשרה אר עׂשרים היה אם ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹספק

אֹו עֹולמים, מּבית הּספק יתּגּלה עׂשר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָאחד

זה סדר ללמד ראיה איזֹו להם ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹאפׁשר

וזה ּתעׂשּו, וכן מּדרׁשת ולא עֹולמים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹמּבית

ּתעׂשּו וכן ּדרׁשת ר"י הזּכיר לא ּכי האֹות ְְְְֲִִִֵַַָָֹל

להקׁשֹות ּׁשהֹוסיף מה ועֹוד ּתרּוצֹו, ְְְְִֵֵֶַַַלחּזק

ׁשּלא סיני מהר ההלכה ּבאה ּכי ואמר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמהּגבּה

ולא הרּבּוע ּתכּונת על אּלא ּתעׂשּו וכן ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָֹנאמר

הרּבּוע: לׁשעּור הּגבּה ּתכּונת ְְִִַַַַַָֹעל

Úcז"ל רּבֹותינּו נחלקּו נ"ט:)ּכי רּבי(זבחים «ְְְִִִֵֶַַָ

ּכל ּכי סֹובר יֹוסי ר' יֹוסי ורּבי ְְִִֵֵֵַָָיהּודה

ּבין מׁשה ּׁשעׂשה מה ּבין הּנחׁשת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָמזּבחֹות

ּגֹולה ּבני ּׁשעׂשּו מה ּבין ׁשלמה ּׁשעׂשה ְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹמה

להעׂשֹות ׁשלוׁשעתיד ּגבּה אּמֹות עׂשר ּכּלן ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מקֹום ּבּתֹורה ׁשּכתּוב אּמֹות וג' מהם אחד ְְֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא הלכה זֹו ּוסברא ּכאן. עד לבד ְְֲֲִַַַַָָָָָָָהּמערכה

הּבחירה) ּבית ב' ּפרק ׁשּתי(רמּב"ם ּפרק וסגית ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

צ"ז)הּלחם זֹו(מנחֹות ולסברא מּגדת זֹו ּכדעת ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

יהּודה ורּבי עּקר, ּכל קׁשיא הרא"ם קׁשית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻֻאין

קֹומתֹו. אּמֹות ג' ּככתבן ּדברים וסֹובר ְְְִִֵֵַָָָָחֹולק

לסברת אּלא צֹודקת אינּה הרא"ם קׁשית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהּנה

ּדבריו מדּבר היה לא הראּוי ּומן יהּודה ְְְִִֵַַָָָָָָָֹרּבי

מסּכמים ּדברים הם ּכי ׁשּנראה ּפׁשיטּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָֻּבדר

ּכי ז"ל הרב ּׁשּתרץ ּומה הּוא. כן לא ֲִֵֵֵֶֶַַָֹאׁשר

לא ׁשבּועֹות מּסגית וכּו', ההלכה ּבאה ְְְֲִַַָָָָָֹֻּכ

ּדאין אמתניתין הּׁש"ס ּׁשאמר מּמה ּכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָמׁשמע

ּומתרץ מּלי הּני מּנא וכּו' העזרֹות על ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָמֹוסיפין

עד לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן קרא ּדאמר ׁשימי ְְְְֲִִֵַַַַָָרב

מּלי הּני מּנא הּׁש"ס ּׁשּׁשֹואל מּמה הּנה ִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכאן.

הּׁשֹואל ּכי מינה ׁשמע לתרץ ׁשימי רב ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻוהצר

ּומּמֹוצא לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ּדרׁשת יֹודע היה ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹלא

ההלכה ּכן ּגם יֹודע היה לא ּכי יֹודע אּתה ֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹּדבר

לדֹורֹות ׁשאינּה הּגבּה על ׁשּבאה הרב ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר

יֹודע ׁשהיה ּבהכרח ההלכה יֹודע היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאם

מ ׁשעל לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ׁשמעּותהּדרׁשת ְְְְֲֵֶַַַַָָָ

הּׁשֹואל הקׁשה לא לּמה ׁשּכן וכיון ההלכה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבאה

ּכׁשל ׁשלמה עׂשאֹו ׁשּלא הּמזּבח מּגבּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹעצמֹו

אין ׁשהרי עצמּה הרא"ם קׁשית ׁשהיא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמׁשה

והלכה זה על ׁשּבאה ּבהלכה אּלא ּתרּוץ ֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלּה

להֹוכיח עֹוד ויׁש ּכּנזּכר, הּׁשֹואל ידעּה לא ְְְְִִֵֵַַַַָָֹזֹו

ודברי ּבזה הלכה היתה לא ּכי הּסגיא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻמעמק

ּבדקּדּוק: ׁשּלא ְְִֶַָֹהרב

È�‡Âמהּמזּבח רמּב"ן קׁשית אין ּכי אֹומר «¬ƒְְְִִֵֵֵֵַַַַָֻ

קׁשית ולא עׂשרים על עׂשרים ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֻׁשהיה

ּבריתא לפני והרי קׁשיא, מהּגבּה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻרא"ם

קדׁשים קדׁשי ּבפרק ס"ב.)ערּוכה וזה(זבחים ְְְְֲֳִִֵֶֶֶָָָָ

ורּבּוע ויסֹוד וכבׁש קרן רּבנן ּתנּו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלׁשֹונם

קֹומתֹו ּומּדת רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו מּדת ְְְְִִִִַַַַָָָמעּכבין

מּלי הּני מּנא ּבּׁש"ס ּוקאמר מעּכבין, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָאינם

ּכי הרי ּכאן. עד לעּכב הּמזּבח קרא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּדאמר

לעׂשֹותֹו היה יכֹול מׁשה ׁשעׂשה עצמֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָמזּבח

היה יכֹול ּכן ּגם והּגבּה עׂשרים על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשרים

ּמקֹום מה ּכן ואם אּמֹות מּג' יֹותר ְֲִִֵֵַַַָלעׂשֹותֹו

הּקדֹוׁש ּכי ׁשלמה ׁשעׂשה מּמזּבח הרב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻלקׁשית

,ואר ורחב ּגבּה מעּכב אין ּכי ּגּלה הּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּברּו

הּבריתא ּדברי מעיניו נעלם ז"ל הרא"ם ְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוגם

הּמזּבח לעׂשֹות יכֹול מׁשה היה לא ּכי ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוחׁשב

ה' ׁשּיהיה צרי הּגבּה וגם זה מּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּביֹותר

ב' לתרץ והצר יֹותר על ולא ּגבּה ג' ְְְְֵֵַַַַָֹֹֻעל

עץ ל ׁשתלּתי והּנה הּכחּוׁשים. ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהּתרּוצים

אֹומרֹו ּכי ּתּמֹוט ּבל ּבֹו ותחזק מים על ְְֲִִִֵַַַַָׁשתּול

ּבמזּבח המעּכבין ּדברים על הּוא ּתעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָוכן

ּכדקתני ורּבּוע ויסֹוד וכבׁש קרן ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמדּבר

רחב אּמֹות מחמׁש יפחת ׁשּלא וגם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹּבּבריתא

קדׁשי ּבפרק ׁשם ׁשאמרּו ּכמֹו אר אּמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָֹוה'

ׁשעׂשה מּמזּבח יפחיתּנּו ׁשּלא ּובלבד ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹקדׁשים

ֶמׁשה:

‡l‡הּפרטים ׁשאר לדעת לנּו ׁשּנׁשאר ∆»ְְְִִֶַַַָָָָָ

לעּכּובא היּו עֹולמיםׁשּבּמׁשּכן ּובבית ְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבפרק הרמּב"ם ּכתב ואדרּבא מעּכבין היּו ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹלא

אּלא ּבֹונים ׁשאין הּבחירה ּבית מהלכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַָָא'

מה ּבכל הבינֹותי והּנה ּבלבנים. אֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָּבאבנים

ואראה אלהינּו ּבית ּבמׁשּפטי רמּב"ם ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּׁשּכתב

ּכלים ּכמֹות ׁשּיהיּו ׁשּצרי ּכתב ּכלים ּבג' ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכי

הּׁשלחן והם מּמׁש ּבּמדּבר מׁשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעׂשה

ׁשּתי ּבפרק מפרׁש וכן הּזהב ּומזּבח ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּמנֹורה

לקחת אין הּבית וצּורת ּכלים ׁשאר אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּלחם

ּולפי ּבּמדּבר, מׁשה מּמעׂשה לדֹורֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָׁשעּור

וכן מצות ּבאה לא ּכי לֹומר נראה היה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹזה

ּכי אמת זה ואין ּבּכלים אּלא לדֹורֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָּתעׂשּו

יּגיד וזה העזרה קּדּוׁש לענין ּדרׁשּוהּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּגמרא

ועֹוד לדֹורֹות, הּמצוה ּבאה הּבית על ְְְִִֶַַַַַָָָׁשּגם

ׁשנּיים ּכרּובים ׁשלמה ׁשעׂשה רֹואני ּבּכלים ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹּגם

מׁשה ׁשעׂשה מּכרּובים הרּבה (מ"אּומׁשּונים ְְְִִִֵֶֶַָָ

הּכלים:ו') ּבׁשאר היּו ׁשּנּויים ְְִִִִֵַַָָָוכּמה

‰p‰Âקׁשיא ׁשּום אין ּבענין מּועטת ּבהׂשּכלה ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶַָָָָָֻ

הּבית ּבנין ּכל ּכי לדעת יׁש ּכי ְְִִִִֵַַַַַָָָּכלל,

נראה אׁשר ּכפי ׁשלמה עׂשאם לא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹוהּכלים

וגם נביא ּפי על אּלא לפאר ׂשכלֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבעין

אּלא הּגיד נבּואתֹו ּדברי לא ּכי הּגיד ְְִִִִִִִֵֶַָָָֹהּנביא

הּימים ּבדברי ּדכתיב קּבלתֹו כ"ח)ּדברי (א' ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

וגֹו' האּולם ּתבנית בנֹו לׁשלמה ּדויד ְְְְִִִִֵַַָָָֹֹוּיּתן

הּכל וגֹו' עּמֹו ברּוח היה אׁשר ּכל ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹותבנית

הּתבנית מלאכֹות ּכל הׂשּכיל עלי ה' מּיד ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹּבכתב

עֹוד ּוכתיב ׁשם)וגֹו', ברּוח(רׁש"י היה אׁשר ְְֲִִֶַַָָָָ

ואמרּו הרֹואה, ׁשמּואל הראהּו ּכאׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָעּמֹו

ׁשמּואל ּבאּגדת פט"ו)ז"ל ׁשמּואל רּבי(מדרׁש ְְְְִִֵֵַַַַָ

מסרּה הּמקּדׁש ּבית כּו' ר"ש ּבׁשם ְְְְְִִֵֵַָָָָירמיה

ּומׁשה למׁשה ּבעמידה הּוא ּברּו ְֲִֶֶַַָָָהּקדֹוׁש

מסרּה יהֹוׁשע וכּו' ּבעמידה ליהֹוׁשע ְְְְֲִִַַַָָָָָֻֻמסרּה

וגֹו' יהֹוׁשע וּיאסף ּדכתיב ּבעמידה ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָֹֻלּזקנים

ּבעמידה לנביאים מסרּוה זקנים וגֹו' ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָוּיתיּצבּו

לׁשלמה ּדוד וכּו' ּבעמידה לדוד מסרּוה ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹנביאים

ׁשּנּתנה מלּמד וגֹו' ּבכתב הּכל ואֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹוכּו'

מל ה' מּיד עלילּדרׁש ּבמּסרת ׁשּנּתנה ּמד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכאן, עד הּקדׁש ּברּוח ׁשּנּתנה מלּמד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהׂשּכיל

ּבּבית ׁשלמה ׁשעׂשה מה ּכל ּכי לדעת ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהראת

ּבספר ּכתּוב והּכל מּסיני למׁשה הלכה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּתמצא וכן הּקדׁש, ּברּוח ּתֹורה לדֹורׁשי ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹּגלּוי

הּימים ּדברי ּבפרּוׁש רׁש"י י"ט)ׁשּכתב (ּפסּוק ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

הּתֹורה מן ׁשמּואל ּדרׁש והּכל לׁשֹונֹו ְְְְִֵֶַַַָָֹוזה

ה' היה הּבית הר ׁשּׁשנינּו ּכמֹו הּקדׁש ְְִִֶֶַַַַַָָָֹּברּוח

אּמה מאֹות ה' על אּמה ארמאֹות ּדרׁש ֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחמּׁשים חמּׁשים ורחב ּבאּמה מאה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹהחצר

עד מאֹות חמׁש על מאֹות חמׁש יהיּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַוגֹו'

ּבּתֹורה נרמז הּמעׂשה ּכל יהיה הּסתם ּומן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכאן.

ּׁשאמר מה זה ּולפי הּקדׁש, ּברּוח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹלּמבינים

ׁשּלא ּדברים על הם לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹהּכתּוב

למביני ּכּמׂשּכל ּבּתֹורה ההפּכּיּות עליהם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבא

מעׂשה ּפי על יתנהגּו ּבזה הּקדׁש ּברּוח ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּדע

ׁשּנאמרּו ּדברים אבל מדּבר ּבמׁשּכן ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָהאמּור
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נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאחד,
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להם ּתהיה לא עֹולמים מקּדׁש ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּבּתֹורה

מקֹום לֹו ׁשּיׁש ּכיון ּתעׂשּו וכן מּפסּוק ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָסתירה

עליהם ּבאה ׁשּלא הּפרטים ּבׁשאר ּבֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹלעמד

והבן: ְֲֵַָָָההלכה

C¯„Ïeרמּב"ן קׁשית חבל נרּתק ּכן ּגם זה ¿∆∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ

ׁשל ּכאבֹו נתרּפא וגם רׁש"י ְְְִִֵֵֶַַַַָמעל

ׁשהיה יהיה לּו מזּבח ּגבּה ׁשעּור ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא"ם

מעּכב: מדּבר מזּבח ְְְִִֵַַַָֹּגבּה

˙BÈ‰ÏÂלּדרׁש ׁשּנּתנה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַָָָ

הּתֹורה מן עֹולמים ּבית ׁשל ְִִִֵֶַָָָָּבנינּה

ּפרטים, וג' ּבב' זֹו ּבדרׁשה חלק לּטל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹאמרּתי

אמר ה' ּדבר ּתחּלת ראׁשֹונה יצא eNÚÂוזה ְְְִִֶַַַָָָָ¿»

Lc˜Ó ÈÏאמר ‰ÔkLnוגמר ˙È�·zוהיה ƒƒ¿»ְֶַָֹ«¿ƒ«ƒ¿»ְָָ

על ּכי למדּת הא מׁשּכן לי ועׂשּו לֹומר ְְְִִִִַַַָָָָָָצרי

הענין ּבתחּלת ׁשרמזנּו ּוכמֹו צּוה מקּדׁשֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָב'

ּכמֹו ּבחמּׁשים חמּׁשים ּבאֹומרֹו מעׂשהּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָורמז

ׁשמּוא אינֹוׁשּפרׁש ואם הּׁשלֹום עליו הּנביא ל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עֹולם למׁשּכן ענין ּתנהּו מדּבר למׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָענין

ּבאֹומרֹו Lc˜Ó,הרמּוז ÈÏ eNÚÂמאמר ּומעּתה ְְָָ¿»ƒƒ¿»ֲֵַַַָ

eNÚz ÔÎÂׁשל זה ּבפרט נֹוהג אינֹו לדֹורֹות ¿≈«¬ְְִֵֵֶֶָ

לׁשאר ּבמקֹומֹו ועֹודּנּו הּבית ּתבנית ְְְְִִִִִֶַַַָׁשעּור

נביא לענין ּבׁשבּועֹות ז"ל ׁשּדרׁשּו ְְְְְִִִִֶַָָָּדברים

וכּו': ְְְְִֶַוסנהדרין

„BÚו')מצינּו ּכרּובים(מ"א ב' ׁשלמה ׁשעׂשה ְְִִֶָָָֹֹ

מׁשה ּׁשעׂשה מה על נֹוספים ְִִִֶֶַַָָָׁשנּיים

מׁשּנים ּגם ה' צּוה לא אׁשר ּכרּובים ד' ְְְְְֲִִִִֶַָֹֻונמצאּו

מׁשה: מּכרּובי ּגדֹול ְִִֵֶָׁשּנּוי

‰‡¯�Âּׁשאמר ּבּמה רמזם הּכתּוב (ּפסּוקּכי ¿ƒ¿∆ְִֶֶַַַָָָָָ

מּׁשניי"ח) וגֹו' ּכרבים ׁשנים ְְְְְִִִִֵַָָֻועׂשית

ּוכרּוב וגֹו' אחד ּכרּוב ועׂשה הּכּפרת ְְְְֲֵֶֶַַַָֹקצֹות

ּפעמים ב' לֹומר הצר לּמה וקׁשה וגֹו' ְְְְִֶֶַַָָָָָֻאחד

הּכתּוב ׁשּכל קׁשה עֹוד ועׂשה. ועׂשית ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמעׂשה

הּוא מּובן הּכּפרת קצֹות ב' מאֹומרֹו ּכי ְְְִֵֶַַָָֹֻמיּתר

אמר לּמה קׁשה עֹוד וגֹו'. מּקצה אחד ְְִֶֶֶַָָָָָָָׁשּכרּוב

ב' למעׂשה ה' רמז אכן קצֹותיו. ׁשני על ְְְֲֵֵֵַַַָָָעֹוד

ּכרּובים מּלבד עֹולמים ּבבית ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָּכרּובים

ׁשעה לפי ּׁשּיעׂשה מה ּכנגד מׁשה, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיעׂשה

ּבּמׁשּכן,ÈNÚÂ˙אמר יעׂשה הּוא ּכי לנֹוכח ַָ¿»ƒ»ְְֲִִֵֶַַַָ

ּדבריו ּבתחּלת ׁשרמז עֹולמים ּבית ּכרּובי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוכנגד

ּכמצּוהNÚÂ‰אמר אּלא לנֹוכח אליו ּדּבר ולא ַָ«¬≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכרּובים ב' ׁשּמּלבד אחר לזמן עׂשּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָעל

יעׂשּו עֹוד הּכּפרת מּקצֹות ׁשהם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹהּנזּכרים

הן ואּלּו מּזה מּקצּה אחד ּכרּוב אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמעׂשה

ׁשהיּו ׁשלמה עׂשאם ׁשּכן ּכמֹו עצמן ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹּבפני

הּכּפרת, ּבקצה ולא ּבארץ נֹוגעים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹרגליהם

ואּוליdˆwÓּופרּוׁש קצתֹו, ׁשּכלה ּבמקֹום ֵƒ»»ְְְֶַָָָָ

ּבתבת אלfÓ‰ׁשּנתּכּון וחֹוזר זה מּלבד לֹומר ְְִֵֵֶַַƒ∆ְְִֵֶֶַַ

הּכתּוב להתנֹות חזר ּכ ואחר ׁשהזּכיר. ְְְְְִִֶַַַַַַָָָהּכרּוב

אמר מׁשה ׁשּיעׂשה ּכרּובים ּכנגד ÔÓואמר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָƒ

˙¯tk‰ּכּפר ׁשל מּגּופֹו ‡˙תּפרּוׁש eNÚz ««…∆ִֵֶֶַֹ«¬∆

ÌÈ·e¯k‰,ּכרּובים ׁשנים ּדברי ּבתחּלת ׁשּזכרּתי «¿ƒְְְְְִִִִִֶַַַַָָ

הּׁשנּיים הּכרּובים אל ׁשחֹוזר ּתטעה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּוכדי

ב' ּפעם הזּכיר צריeNÚzלזה היה ׁשּלא ְִִֶַַָ«¬ִֶָָָֹ

אינֹו ּכי לֹומר אּלא ועׂשה אמר ׁשּכבר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָלֹומר

אּלא הּמקּדׁש ּכרּובי ׁשל ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמדּבר

לנֹוכח אמר ולכן מדּבר הּוא מׁשה ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָּבמעׂשה

,eNÚzּׁשאמר ּבּמה ּכן להבינ ה' העיר ועֹוד «¬ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ÌÈ·e¯k‰ ּכיון‡˙ להזּכירם צרי היה ׁשּלא ∆«¿ƒְְִִֵֶַָָָָָֹ

אּלא לֹומר לֹו היה ולא עֹוסק הּוא ְֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבהם

ּומאֹומרֹו אֹותם ּתעׂשה אֹו ‡˙ּתעׂשם eNÚz ְֲֲֵֵֶַַָ«¬∆

ÌÈ·e¯k‰אּלא ּׁשּלפניו ּבּמה מדּבר ׁשאינֹו ּגּלה «¿ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ואֹומרֹו ּׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו פניו ּׁשּלפני ÏÚּבּמה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ«

ÂÈ˙Bˆ˜ È�Lקצה על ׁשּיעמדּו צרי ּפרּוׁש ¿≈¿»ְְִֵֵֶַַַָ

מּגּופֹו ׁשּיהיּו אמת הן ּתאמר ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹהּכּפרת

רגליהם להם ׁשּירּדד אפׁשר אבל ּכּפרת ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

לזה הארֹון, ּכּפרת על ולא ּבארץ ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹויעמידם

˜ˆÂÈ˙Bאמר È�L ÏÚהעמדתם ׁשּיהיה ּפרּוׁש ַָ«¿≈¿»ְֲִֵֶֶַָָָ

ּכן התנה ּׁשּלא מה מּמׁש הּכּפרת קצֹות ְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹעל

עֹולמים: ּבית ׁשל ְִִִֵֶַָּבׁשנים

Ì‚‰Âאמר ּבצלאל ׁשעׂשה ׁשּבמעׂשה ׁשּתמצא «¬«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכל ׁשּנראה האמּור ּכל ּכסדר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהּכתּוב

ׁשל הּמׁשּכן ּבמעׂשה יׁשנֹו ּבּכתּוב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאמּור

ׁשּלא הּכפל טעם ז"ל רּבֹותינּו ויּׁשבּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹמדּבר

ׁשם יעּין וכּו' קצה לכל ׁשנים ׁשּתעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֻּתאמר

רׁש"י י"ט),ּבדברי היה(ּפסּוק לא אם והּנה ְְְִִִִֵֵַָָָֹ

ׁשּיעׂשה הּׁשנּיים ּכרּובים על לרמז ׁשרצה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלטעם

ועׂשית סתם ּתחּלה לכּתב לֹו היה לא ְְְְְִִִִָָָָָָָֹֹלעתיד

ׁשּלא הּטעּות ּולהסיר ולחזר ּכרּובים ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹׁשנים

וגֹו' אחד ּכרּוב וּיאמר צד מּכל ׁשנים ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹּתחׁשב

ועׂשית לכּתב לֹו היה אחדּומּתחּלה ּכרּוב ְְְְִִִִֶָָָָָָֹ

ּתעׂשה (מּקצה) וגֹו' אחד ּוכרּוב הּכּפרת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּקצה

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו לרמז ׁשּנתּכּון וּדאי אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאֹותם,

ּתמצא הלא ּכי מּנח ּבמקֹומֹו הּכתּובים ְְְְֲִִִִַַָָֹֻּופׁשט

ּבּפסּוק הרֹואה ׁשמּואל ּׁשּפרׁש י"ח)מה (כ"ז ְֵֵֵֶֶַַָָ

אּלא הּכתּוב ּפׁשט זה אין ּבחמּׁשים ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָחמּׁשים

הגם לדרּכנּו ּגם הּפׁשט, נעקר ולא ְְְְְֱֲֵֶַַַַָָָָֹּדרׁשה

מּכח לּדרׁשה יׁשנּה הּכתּוב לפׁשט ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁשנֹו

ּכאן ּכי ּתמצא ועֹוד .ּבסמּו ׁשהקׁשינּו ְְְְְִִִִֶַָָָָֻהּקׁשיא

ּתבת לֹומר ּדקּדק ה' מהNÚÂ‰ּבמצות לדּיק ְְְִִֵֵַַַ«¬≈ְֵַַ

ּבצלאל ּבמעׂשה ּכן ּׁשאין מה ּבּה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּׁשּפרׁשנּו

ּבהערה: יסּפיק וּיעׂש אמר ְְִֶַַַַַָָָֹלא

ÁaÊÓeמצינּו ז')הּזהב ׁשלמה(מ"א ׁשעׂשה ƒ¿«ְִֶַָָָָָֹֹ

רּבֹותינּו ּבדברי ּכמפרׁש מׁשה לׁשל וגנז ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחר

צ"ט)ז"ל ׁשעׂשה(מנחֹות והּמנֹורה ׁשהּׁשלחן ְְְְֶֶַַָָָָָֻ

מסּדרים היּו לא אם מחלקת ּבֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹמׁשה

ׁשלחנֹות ּבׁשאר ּגם אֹו ּבֹו אּלא ְְְִִִֶַַָָָֻּומדליקין

מסּדרים היּו ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְְְִֶַַָָָֹֹוהּמנֹורֹות

אבל ּבזה ולפעמים ּבזה לפעמים ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומדליקים

ׁשּמׁשּו ולא ׁשּנגנז מסּכם ּדבר הּזהב ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻמזּבח

ׁשל ּגנז לּמה לדעת וצרי ׁשלמה, ּבׁשל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּלא

ֶמׁשה:

‰‡¯�Âּׁשעקרה ּבּמה הּדבר רמזה הּתֹורה ּכי ¿ƒ¿∆ְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשהיה מּמקֹום הּזהב מזּבח מצות ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסדר

התחיל מּתחּלה ּכי ּתמצא ּכי עליו, לצּוֹות ְְְְִִִִִִִַָָָָָראּוי

הּכּפרת ּכ ואחר ּפנימּיים ּפנימי ׁשהּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבארֹון

ואחריהם הּמנֹורה ּכ ואחר הּׁשלחן ּכ ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָֻואחר

ואחריו אדניו עּמּודיו קרׁשיו יריעיו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן

ואחריו הּמׁשּכן חצר ואחריו החיצֹון ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָמזּבח

החּנּו וקרּבנֹות לאהרן ׁשרת ּובגדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשמן

ויׁש הּזהב, מזּבח צּוה זה ּכל ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוהּתמידין

ורמז ּכזה, ּגדֹול ּבׁשּנּוי ּגדֹולה הרּגׁשה ְְְְִֶֶַַָָָָָָָּבזה

הּמׁשּכן ּכי וכליו הּמׁשּכן מּכל מׁשּנה ׁשּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבזה

לבית יׁשּמׁש עֹולמים לבית הראּוי ְְְְִֵֵֵֵַָָָָוכליו

ׁשּכתבנּו ּכמֹו והּמנֹורה הּׁשלחן ּכגֹון ְְְְְְִֶַַַָָָָֻעֹולמים

ּומי עֹולמים ּבבית מׁשּמׁשים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָלמעלה

לב ראּוי וכליםׁשאינֹו מׁשּכן ּכגֹון עֹולמים ית ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשּלא החיצֹון מזּבח ּגם ּבּמקּדׁש, ׁשּמׁשּו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

היּו ּובּמקּדׁש ּברּבּוע אּלא הקּפדה ּבֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָהיה

מזּבח אבל הּצר לצד ּגדֹול לעׂשֹותֹו ְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹצריכין

הּקטרת ׁשהּוא עבֹודתֹו ּתׁשּתּנה ׁשּלא הגם ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזהב

ּפי על אף ּבערב מנה וחצי ּבּבקר מנה ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחצי

ּוגנזֹו אחר ועׂשה עֹולמים ּבבית יׁשּמׁש לא ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹכן

ּומנֹורה ּבׁשלחן כן עׂשה ּׁשּלא מה ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻלחלּוטין

מׁשה ׁשל עׂשרה ׁשעׂשה ׁשהגם מׁשה ֲֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשעׂשה

עֹולמים ּבית מעׂשה רמיזת וענין ּכּלן, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻעֹולה

ּבעלמא: רמז אּלא ְְֵֶֶֶָָָאינֹו

‡¯ÔB.י) eNÚÂאת ה' ׁשּנה ׁשּבארֹון טעם ¿»¬ִֶֶַַָָָ

אמר ׁשּבכּלם הּכלים מּכל הּטֹוב ְְִִֵֶַַַָָָָֻּדברֹו

הּמׁשּכן ואת וגֹו' מנרת ועׂשית ׁשלחן ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֻועׂשית

וגם וגֹו', עצי הּמזּבח את ועׂשית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָּתעׂשה

ּדכתיב ּבנֹוכח אמר ּגמר עצמֹו הארֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבפרטי

אּולי וגֹו', ּבּדי ועׂשית לֹו ויצקּת אֹותֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָוצּפית

להתקּים יכֹול ּתֹורה ׁשל ּגּופּה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשרמז

ּבעֹולם מציאּות ואין יׂשראל ּכל ּבכללּות ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאּלא

האֹות ל וזה הּתֹורה עּקרי ּכל עׂשֹות ְְְֲִֵֶַָָָָיכֹול

כ"ד נתינת מקּים אינֹו זה הרי ּכהן הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹאם

הּוא ואם וכּו' ּבכֹור ּופדיֹון ּכהּנה ְְְְְְִִַָֻמּתנֹות

עׂשה מצות לקּים יכֹול אינֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָיׂשראל
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i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב לכלׁשלׁשה(יומא וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאחד,

aÓe¯‡יא ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להם ּתהיה לא עֹולמים מקּדׁש ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּבּתֹורה

מקֹום לֹו ׁשּיׁש ּכיון ּתעׂשּו וכן מּפסּוק ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָסתירה

עליהם ּבאה ׁשּלא הּפרטים ּבׁשאר ּבֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹלעמד

והבן: ְֲֵַָָָההלכה

C¯„Ïeרמּב"ן קׁשית חבל נרּתק ּכן ּגם זה ¿∆∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ

ׁשל ּכאבֹו נתרּפא וגם רׁש"י ְְְִִֵֵֶַַַַָמעל

ׁשהיה יהיה לּו מזּבח ּגבּה ׁשעּור ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא"ם

מעּכב: מדּבר מזּבח ְְְִִֵַַַָֹּגבּה

˙BÈ‰ÏÂלּדרׁש ׁשּנּתנה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַָָָ

הּתֹורה מן עֹולמים ּבית ׁשל ְִִִֵֶַָָָָּבנינּה

ּפרטים, וג' ּבב' זֹו ּבדרׁשה חלק לּטל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹאמרּתי

אמר ה' ּדבר ּתחּלת ראׁשֹונה יצא eNÚÂוזה ְְְִִֶַַַָָָָ¿»

Lc˜Ó ÈÏאמר ‰ÔkLnוגמר ˙È�·zוהיה ƒƒ¿»ְֶַָֹ«¿ƒ«ƒ¿»ְָָ

על ּכי למדּת הא מׁשּכן לי ועׂשּו לֹומר ְְְִִִִַַַָָָָָָצרי

הענין ּבתחּלת ׁשרמזנּו ּוכמֹו צּוה מקּדׁשֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָב'

ּכמֹו ּבחמּׁשים חמּׁשים ּבאֹומרֹו מעׂשהּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָורמז

ׁשמּוא אינֹוׁשּפרׁש ואם הּׁשלֹום עליו הּנביא ל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עֹולם למׁשּכן ענין ּתנהּו מדּבר למׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָענין

ּבאֹומרֹו Lc˜Ó,הרמּוז ÈÏ eNÚÂמאמר ּומעּתה ְְָָ¿»ƒƒ¿»ֲֵַַַָ

eNÚz ÔÎÂׁשל זה ּבפרט נֹוהג אינֹו לדֹורֹות ¿≈«¬ְְִֵֵֶֶָ

לׁשאר ּבמקֹומֹו ועֹודּנּו הּבית ּתבנית ְְְְִִִִִֶַַַָׁשעּור

נביא לענין ּבׁשבּועֹות ז"ל ׁשּדרׁשּו ְְְְְִִִִֶַָָָּדברים

וכּו': ְְְְִֶַוסנהדרין

„BÚו')מצינּו ּכרּובים(מ"א ב' ׁשלמה ׁשעׂשה ְְִִֶָָָֹֹ

מׁשה ּׁשעׂשה מה על נֹוספים ְִִִֶֶַַָָָׁשנּיים

מׁשּנים ּגם ה' צּוה לא אׁשר ּכרּובים ד' ְְְְְֲִִִִֶַָֹֻונמצאּו

מׁשה: מּכרּובי ּגדֹול ְִִֵֶָׁשּנּוי

‰‡¯�Âּׁשאמר ּבּמה רמזם הּכתּוב (ּפסּוקּכי ¿ƒ¿∆ְִֶֶַַַָָָָָ

מּׁשניי"ח) וגֹו' ּכרבים ׁשנים ְְְְְִִִִֵַָָֻועׂשית

ּוכרּוב וגֹו' אחד ּכרּוב ועׂשה הּכּפרת ְְְְֲֵֶֶַַַָֹקצֹות

ּפעמים ב' לֹומר הצר לּמה וקׁשה וגֹו' ְְְְִֶֶַַָָָָָֻאחד

הּכתּוב ׁשּכל קׁשה עֹוד ועׂשה. ועׂשית ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמעׂשה

הּוא מּובן הּכּפרת קצֹות ב' מאֹומרֹו ּכי ְְְִֵֶַַָָֹֻמיּתר

אמר לּמה קׁשה עֹוד וגֹו'. מּקצה אחד ְְִֶֶֶַָָָָָָָׁשּכרּוב

ב' למעׂשה ה' רמז אכן קצֹותיו. ׁשני על ְְְֲֵֵֵַַַָָָעֹוד

ּכרּובים מּלבד עֹולמים ּבבית ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָּכרּובים

ׁשעה לפי ּׁשּיעׂשה מה ּכנגד מׁשה, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיעׂשה

ּבּמׁשּכן,ÈNÚÂ˙אמר יעׂשה הּוא ּכי לנֹוכח ַָ¿»ƒ»ְְֲִִֵֶַַַָ

ּדבריו ּבתחּלת ׁשרמז עֹולמים ּבית ּכרּובי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוכנגד

ּכמצּוהNÚÂ‰אמר אּלא לנֹוכח אליו ּדּבר ולא ַָ«¬≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכרּובים ב' ׁשּמּלבד אחר לזמן עׂשּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָעל

יעׂשּו עֹוד הּכּפרת מּקצֹות ׁשהם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹהּנזּכרים

הן ואּלּו מּזה מּקצּה אחד ּכרּוב אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמעׂשה

ׁשהיּו ׁשלמה עׂשאם ׁשּכן ּכמֹו עצמן ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹּבפני

הּכּפרת, ּבקצה ולא ּבארץ נֹוגעים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹרגליהם

ואּוליdˆwÓּופרּוׁש קצתֹו, ׁשּכלה ּבמקֹום ֵƒ»»ְְְֶַָָָָ

ּבתבת אלfÓ‰ׁשּנתּכּון וחֹוזר זה מּלבד לֹומר ְְִֵֵֶַַƒ∆ְְִֵֶֶַַ

הּכתּוב להתנֹות חזר ּכ ואחר ׁשהזּכיר. ְְְְְִִֶַַַַַַָָָהּכרּוב

אמר מׁשה ׁשּיעׂשה ּכרּובים ּכנגד ÔÓואמר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָƒ

˙¯tk‰ּכּפר ׁשל מּגּופֹו ‡˙תּפרּוׁש eNÚz ««…∆ִֵֶֶַֹ«¬∆

ÌÈ·e¯k‰,ּכרּובים ׁשנים ּדברי ּבתחּלת ׁשּזכרּתי «¿ƒְְְְְִִִִִֶַַַַָָ

הּׁשנּיים הּכרּובים אל ׁשחֹוזר ּתטעה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּוכדי

ב' ּפעם הזּכיר צריeNÚzלזה היה ׁשּלא ְִִֶַַָ«¬ִֶָָָֹ

אינֹו ּכי לֹומר אּלא ועׂשה אמר ׁשּכבר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָלֹומר

אּלא הּמקּדׁש ּכרּובי ׁשל ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמדּבר

לנֹוכח אמר ולכן מדּבר הּוא מׁשה ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָּבמעׂשה

,eNÚzּׁשאמר ּבּמה ּכן להבינ ה' העיר ועֹוד «¬ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ÌÈ·e¯k‰ ּכיון‡˙ להזּכירם צרי היה ׁשּלא ∆«¿ƒְְִִֵֶַָָָָָֹ

אּלא לֹומר לֹו היה ולא עֹוסק הּוא ְֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבהם

ּומאֹומרֹו אֹותם ּתעׂשה אֹו ‡˙ּתעׂשם eNÚz ְֲֲֵֵֶַַָ«¬∆

ÌÈ·e¯k‰אּלא ּׁשּלפניו ּבּמה מדּבר ׁשאינֹו ּגּלה «¿ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ואֹומרֹו ּׁשּפרׁשנּו, ּכמֹו פניו ּׁשּלפני ÏÚּבּמה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ«

ÂÈ˙Bˆ˜ È�Lקצה על ׁשּיעמדּו צרי ּפרּוׁש ¿≈¿»ְְִֵֵֶַַַָ

מּגּופֹו ׁשּיהיּו אמת הן ּתאמר ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹהּכּפרת

רגליהם להם ׁשּירּדד אפׁשר אבל ּכּפרת ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

לזה הארֹון, ּכּפרת על ולא ּבארץ ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹויעמידם

˜ˆÂÈ˙Bאמר È�L ÏÚהעמדתם ׁשּיהיה ּפרּוׁש ַָ«¿≈¿»ְֲִֵֶֶַָָָ

ּכן התנה ּׁשּלא מה מּמׁש הּכּפרת קצֹות ְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹעל

עֹולמים: ּבית ׁשל ְִִִֵֶַָּבׁשנים

Ì‚‰Âאמר ּבצלאל ׁשעׂשה ׁשּבמעׂשה ׁשּתמצא «¬«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכל ׁשּנראה האמּור ּכל ּכסדר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהּכתּוב

ׁשל הּמׁשּכן ּבמעׂשה יׁשנֹו ּבּכתּוב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאמּור

ׁשּלא הּכפל טעם ז"ל רּבֹותינּו ויּׁשבּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹמדּבר

ׁשם יעּין וכּו' קצה לכל ׁשנים ׁשּתעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֻּתאמר

רׁש"י י"ט),ּבדברי היה(ּפסּוק לא אם והּנה ְְְִִִִֵֵַָָָֹ

ׁשּיעׂשה הּׁשנּיים ּכרּובים על לרמז ׁשרצה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלטעם

ועׂשית סתם ּתחּלה לכּתב לֹו היה לא ְְְְְִִִִָָָָָָָֹֹלעתיד

ׁשּלא הּטעּות ּולהסיר ולחזר ּכרּובים ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹׁשנים

וגֹו' אחד ּכרּוב וּיאמר צד מּכל ׁשנים ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹּתחׁשב

ועׂשית לכּתב לֹו היה אחדּומּתחּלה ּכרּוב ְְְְִִִִֶָָָָָָֹ

ּתעׂשה (מּקצה) וגֹו' אחד ּוכרּוב הּכּפרת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּקצה

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו לרמז ׁשּנתּכּון וּדאי אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאֹותם,

ּתמצא הלא ּכי מּנח ּבמקֹומֹו הּכתּובים ְְְְֲִִִִַַָָֹֻּופׁשט

ּבּפסּוק הרֹואה ׁשמּואל ּׁשּפרׁש י"ח)מה (כ"ז ְֵֵֵֶֶַַָָ

אּלא הּכתּוב ּפׁשט זה אין ּבחמּׁשים ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָחמּׁשים

הגם לדרּכנּו ּגם הּפׁשט, נעקר ולא ְְְְְֱֲֵֶַַַַָָָָֹּדרׁשה

מּכח לּדרׁשה יׁשנּה הּכתּוב לפׁשט ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁשנֹו

ּכאן ּכי ּתמצא ועֹוד .ּבסמּו ׁשהקׁשינּו ְְְְְִִִִֶַָָָָֻהּקׁשיא

ּתבת לֹומר ּדקּדק ה' מהNÚÂ‰ּבמצות לדּיק ְְְִִֵֵַַַ«¬≈ְֵַַ

ּבצלאל ּבמעׂשה ּכן ּׁשאין מה ּבּה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּׁשּפרׁשנּו

ּבהערה: יסּפיק וּיעׂש אמר ְְִֶַַַַַָָָֹלא

ÁaÊÓeמצינּו ז')הּזהב ׁשלמה(מ"א ׁשעׂשה ƒ¿«ְִֶַָָָָָֹֹ

רּבֹותינּו ּבדברי ּכמפרׁש מׁשה לׁשל וגנז ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחר

צ"ט)ז"ל ׁשעׂשה(מנחֹות והּמנֹורה ׁשהּׁשלחן ְְְְֶֶַַָָָָָֻ

מסּדרים היּו לא אם מחלקת ּבֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹמׁשה

ׁשלחנֹות ּבׁשאר ּגם אֹו ּבֹו אּלא ְְְִִִֶַַָָָֻּומדליקין

מסּדרים היּו ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְְְִֶַַָָָֹֹוהּמנֹורֹות

אבל ּבזה ולפעמים ּבזה לפעמים ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומדליקים

ׁשּמׁשּו ולא ׁשּנגנז מסּכם ּדבר הּזהב ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻמזּבח

ׁשל ּגנז לּמה לדעת וצרי ׁשלמה, ּבׁשל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּלא

ֶמׁשה:

‰‡¯�Âּׁשעקרה ּבּמה הּדבר רמזה הּתֹורה ּכי ¿ƒ¿∆ְְִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשהיה מּמקֹום הּזהב מזּבח מצות ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסדר

התחיל מּתחּלה ּכי ּתמצא ּכי עליו, לצּוֹות ְְְְִִִִִִִַָָָָָראּוי

הּכּפרת ּכ ואחר ּפנימּיים ּפנימי ׁשהּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבארֹון

ואחריהם הּמנֹורה ּכ ואחר הּׁשלחן ּכ ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָֻואחר

ואחריו אדניו עּמּודיו קרׁשיו יריעיו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן

ואחריו הּמׁשּכן חצר ואחריו החיצֹון ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָמזּבח

החּנּו וקרּבנֹות לאהרן ׁשרת ּובגדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשמן

ויׁש הּזהב, מזּבח צּוה זה ּכל ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוהּתמידין

ורמז ּכזה, ּגדֹול ּבׁשּנּוי ּגדֹולה הרּגׁשה ְְְְִֶֶַַָָָָָָָּבזה

הּמׁשּכן ּכי וכליו הּמׁשּכן מּכל מׁשּנה ׁשּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבזה

לבית יׁשּמׁש עֹולמים לבית הראּוי ְְְְִֵֵֵֵַָָָָוכליו

ׁשּכתבנּו ּכמֹו והּמנֹורה הּׁשלחן ּכגֹון ְְְְְְִֶַַַָָָָֻעֹולמים

ּומי עֹולמים ּבבית מׁשּמׁשים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָלמעלה

לב ראּוי וכליםׁשאינֹו מׁשּכן ּכגֹון עֹולמים ית ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשּלא החיצֹון מזּבח ּגם ּבּמקּדׁש, ׁשּמׁשּו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

היּו ּובּמקּדׁש ּברּבּוע אּלא הקּפדה ּבֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָהיה

מזּבח אבל הּצר לצד ּגדֹול לעׂשֹותֹו ְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹצריכין

הּקטרת ׁשהּוא עבֹודתֹו ּתׁשּתּנה ׁשּלא הגם ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזהב

ּפי על אף ּבערב מנה וחצי ּבּבקר מנה ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחצי

ּוגנזֹו אחר ועׂשה עֹולמים ּבבית יׁשּמׁש לא ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹכן

ּומנֹורה ּבׁשלחן כן עׂשה ּׁשּלא מה ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻלחלּוטין

מׁשה ׁשל עׂשרה ׁשעׂשה ׁשהגם מׁשה ֲֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשעׂשה

עֹולמים ּבית מעׂשה רמיזת וענין ּכּלן, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻעֹולה

ּבעלמא: רמז אּלא ְְֵֶֶֶָָָאינֹו

‡¯ÔB.י) eNÚÂאת ה' ׁשּנה ׁשּבארֹון טעם ¿»¬ִֶֶַַָָָ

אמר ׁשּבכּלם הּכלים מּכל הּטֹוב ְְִִֵֶַַַָָָָֻּדברֹו

הּמׁשּכן ואת וגֹו' מנרת ועׂשית ׁשלחן ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֻועׂשית

וגם וגֹו', עצי הּמזּבח את ועׂשית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָּתעׂשה

ּדכתיב ּבנֹוכח אמר ּגמר עצמֹו הארֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבפרטי

אּולי וגֹו', ּבּדי ועׂשית לֹו ויצקּת אֹותֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָוצּפית

להתקּים יכֹול ּתֹורה ׁשל ּגּופּה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשרמז

ּבעֹולם מציאּות ואין יׂשראל ּכל ּבכללּות ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאּלא

האֹות ל וזה הּתֹורה עּקרי ּכל עׂשֹות ְְְֲִֵֶַָָָָיכֹול

כ"ד נתינת מקּים אינֹו זה הרי ּכהן הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹאם

הּוא ואם וכּו' ּבכֹור ּופדיֹון ּכהּנה ְְְְְְִִַָֻמּתנֹות

עׂשה מצות לקּים יכֹול אינֹו הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָיׂשראל
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ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְִִִֶַֻ≈»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
למעלה הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, ְְְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמן

ּתֹורה לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי .מּכל ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, נתּונים∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון היּו לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן וחציׁשּתים אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד .ּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,היא יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ¿≈«»…««¿»∆»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
האחת צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.ּופתרֹונֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑מֹוטֹות. «≈

(ãé)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬
íäa ïøàä-úà: ¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם החיים.לעֹולם(יומא אור …»Àƒ∆ְָ

ÏÚיב Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙È�z d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡�B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות רּבּו אׁשר ודיניהם הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבהקרבת

יׂשראל ּכל ּובכללּות לוי וכן ׁשּבהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָעׂשה

אמר לזה הּתֹורה, עּקרי ּכללּות eNÚÂיקּימּו ְְְְִֵֶַַַָָָָ¿»

אמר הארֹון ּתּקּוני ּפרטי ּובׁשאר רּבים, ְְְִִִֵֵַַָָָָָלׁשֹון

לֹומדיה ׁשהם הּתֹורה ּכלי לתּקן ּכי יחיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלׁשֹון

אחד: מאדם להתקּים יכֹולין והכנֹותיה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָועמליה

„BÚלגּלֹות זה ּבלׁשֹון לֹו לדּבר ׁשּקדם ְְְֵֶֶַַַַָָאּולי

עּמֹו ׁשּמדּבר ׁשהגם הּמעׂשה ּכל על ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָלֹו

ׁשהם לּזּולת אּלא הּמצוה ּבא אליו לא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלנֹוכח

ׁש ּכמֹו לב הּדברחכמי ּומכּנה ּכ אחר ּבאר ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לפי עֹוד ליׂשראל. המצּוה ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָאליו

ז"ל ּׁשאמרּו עקב)מה ּבפרׁשת עץ(רׁש"י ארֹון ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

מירידתֹו ּתכף הּלּוחֹות ׂשם וׁשם מׁשה ְִִֵֶֶַָָָָָעׂשה

ׁשם ׁשהּנחּו הארֹון ּבצלאל ׁשעׂשה עד ההר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻמן

עקב ּבפרׁשת אמר וכן א')לעֹולם, י' (ּדברים ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרּוׁש, ,ל לֹומר ּדקּדק עץ ארֹון ל ְְְְֲִִֵֵֵַָָועׂשית

צּויתי אׁשר ועׂשית ּכׁשאר ועׂשית ּפרּוׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָאין

מנרת ועׂשית ׁשלחן ועׂשית מׁשּכן ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֻּבמעׂשה

ּבצלאל, אּלא עׂשאן לא וכּלן מזּבח ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻועׂשית

ּדכתיב עׂשה וכן לעׂשֹות, מצּוה אני ל זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּדבר

ג') ּוכתיב(ׁשם ׁשּטים עצי ארֹון ה')ואעׂש (ׁשם ְֲֲִִִֵַַָָָ

אׁשר עׂשיתי, אׁשר ּבארֹון הּלחת את ֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֻואׂשם

ּכאן אמר ּכן ּׁשּתעׂשהeNÚÂעל מה מּלבד ּפרּוׁש ֵַַָָ¿»ְֲִֵֶֶַַַ

העֹוׂשים, יעׂשּו עֹוד ׁשעה לפי ׁשהּוא ְֲִִֶַַָָָָאּתה

ועׂשית אֹומר היה ואם הּמׁשּכן, נדבת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּומּנכסי

ּבארֹון לֹו ּׁשּגּלה מּמה לדּון מׁשה סֹובר ִִֵֶֶַָָָָָָהיה

יהיה זה את ּגם מּׁשּלֹו ׁשּיהיה ׁשעה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּלפי

עצמֹו ארֹון אֹותֹו ׁשּיהיה יחׁשב אֹו ּכן, ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּדבר

הּוא כן לא אמר לזה עׂשה, וגֹו',eNÚÂׁשּכבר ְֵֶֶַָָָָָֹ¿»ְ

האמּור זּולת מעׂשה היה ׁשּלא מעׂשים ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹּובׁשאר

ׁשהּזכּות לֹומר לֹו ועׂשית ּכדרּכֹו הּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַַָָָּדּבר

עֹוׂשים: ׁשאחרים הגם למׁשה ְְֲֲִִֵֶֶַָֻמכּנה

epnÓ.טו) e¯ÒÈ ‡Ïלֹומר ׁשהצר epnÓטעם …»Àƒ∆ְֶַַַַֻƒ∆

מּובן והענין יסּורּו לא לֹומר הסּפיק ְְְְִִִַָָָָֹֹולא

צרי ׁשאין לֹומר ׁשּנתּכּון אפׁשר הּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמּמּנּו

מּתחּלתם יזּוזּו ׁשּלא מּמׁש מהּדקין ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻׁשּיהיּו

יסּורּו ׁשּלא אּלא עצמם ּבּטּבעֹות ְְֶֶַַַָָָָָֹלסֹופם

ׁשּביֹומא אּלא ההקּפדה, היא (ע"ב.)מהארֹון ְְִֵֶֶַַָָָָָָ

רמי חנינא ּבר יֹוסי רּבי לׁשֹונם וזה ְְְֲִִִִֶַַָָָָאמרּו

יסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן ּבטּבעת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹֻּכתיב

מתּפרקין ּכיצד הא ּבּדיו את והּובא ּוכתיב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו

ּכי מּוכח הּגמ' מּדברי ּכאן. עד נׁשמטין ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָואין

ׁשּלא ליה מׁשמע לבד יסּורּו ואּולילא יזּוזּו ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

ּתבת ּבאepnÓּכי ּכי אחר מׁשמעּות ּבּה יׁש ִֵַƒ∆ְִֵֵַַָָָ

הּכתּוב אמר לזה ואנה אנה יזּוזּו ׁשּלא ְְֶֶַַַָָָָָָָָֹלרּבֹות

«≈≈¿Â‰·‡˙:(י"ד)

„BÚאֹומר הייתי והבאת אמר לא אם ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹנראה

לֹומר ּבא מּמּנּו הּכתּוב ּׁשאמר מה ִִֶֶַַַַָָָּכי

ּבהחלט הסרתם על אּלא מלקֹות חּיּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאין

לֹומר ּתלמּוד ּבהזזתם אפּלּו אּסּור יׁש ְְֲֲִִֵַַַָָָָּולעֹולם

˙‡·‰Âהּכתּוב ּכּונת ׁשאם הבאה לׁשֹון ּפרּוׁש ¿≈≈»ְֲִֵֶַַַָָָָ

וקבעּת לֹומר לֹו היה זזים ולא קבּועים ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּיהיּו

ׁשּיהיּו נׁשמע ׁשּיהיה והבאת ולא וחּברּת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאֹו

ויֹוצאים: ְְְִִִָנכנסים

È˙È‡¯Âרּבי הביא לּמה ׁשהקׁשּו להּתֹוספֹות ¿»ƒƒְְִִִֵֶַַָָָ

והקׁשּו והּובא, ּפסּוק חנינא ּבר ְְְֲִִִַָָָיֹוסי

מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ּבּדיו וׂשמּו מּפסּוק ְְִִִַַַָָָָעֹוד

הא מּסע ּבכל אֹותם נֹותנים ׁשהיּו ְְְִִֶֶֶַָָָָָׁשּנראה

לא אמרה והּתֹורה אֹותם מסירים ׁשהיּו ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹלמדּת

טּבעֹות ׁשמֹונה היּו ּכי ואמרּו מּמּנּו ְְְִִֶֶַָָָָיסּורּו

ויצקּת ׁשאמר הּכתּוב ודּיק ּבּדים וד' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבארֹון

וגֹו' טּבעת ּוׁשּתי ּוכתיב וגֹו' טּבעת ארּבע ְְְְְְִֵַַַַָֹֹלֹו

ּדבריהם, ׁשם יעּין ׁשמֹונה ׁשהם למדּת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהא

הּקׁשיֹות רּבּו ּכי אּלּו ּדברים מצּדיק אני ְְְְֲִִִִֵֵַַַָֻואין

נפל טעּות ּכי ּפׁשּוט והּדבר האֹותּיֹות, ְִִַַַָָָָָָעל

והבאת והּובא ּבמקֹום לֹומר וצרי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבּספרים

נראה ּבּדיו וׂשמּו וקׁשית ּבּטּבעת הּבּדים ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֻאת

את לׂשאת היּו ׁשהּבּדים להיֹות ּכי לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָלי

הארֹון את לכּסֹות ה' ּכׁשּצּוה לזה ּבהם ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָהארֹון

הכנת הּכהנים ׁשּיׂשימּו צּוה הּמס ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבפרכת

וׂשמּו ּופרּוׁש הּבּדים, ראׁשי ׁשּיֹוציאּו ְִִִֵֵֶַַַַָָהּבּדים

ואפן ּבסדר ׁשּיהיּו ּכדי ּבלע"ז ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֹקֹונפֹוני"ר

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â∑ּבארֹון מצוֹותהּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay e"k ipy mei ß

(æé)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדףּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
ׁשהיה רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻורחּבּה

טפח ה)עביּה .(סוכה ְֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפח עביּה יז)ׁשהיה כה, לעיל(רש"י נאמר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

י) "ועׂשּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד אחדועׂשיתארֹון", אדם ׁשל ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלעבד

(çé)éðMî íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ּפרצּוף להםּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּובקרנס ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻעׂשּיתם

קצֹותיו ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּבאמצע, ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא(דניאל "ּדא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑הּכּפרת .ראׁשי ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
‰tk¯˙.מּזה" ÔÓ∑עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִֶƒ««…∆ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּכּפרת .ּותחּברם ְְֵֶַַַֹ

(ë)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙ�Î ÈN¯t∑ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה טפחיםׁשּלא י' ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבסּכה ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ה)ּבחלל .(דף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

CÏ:טז Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

aÚz„יח „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יצטרכּו ׁשּלא ּכתפיהם על הּלוּיים אֹותם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיּׂשאּו

עיניהםה ויזּונּו הּבּדים ראׁשי להֹוציא ּלוּיים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיׂשימּו ּפרׁש מאֹורליינׂש והר"י הּקדׁש. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמן

הּתֹוספֹות ּדחּו ּוכבר הּלוּיים, ּכתפי על ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּבּדים

להקׁשֹות יׁש ועֹוד ּדבריהם. ׁשם יעּין ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻּדבריו

לבחר יׁש ויֹותר וכהּנה ּכהּנה ז"ל ּדבריו ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹעל

ידעּתי לא טּבעת ּוׁשּתי אֹומרֹו וטעם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹּבדברנּו.

ּבּפסּוק ּיפרׁשּו ג')מה כ"ח ּבגדי(לקּמן את ועׂשּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ׁשאין לֹומר ּובהכרח הּבגדים ואּלה וגֹו' ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאהרן

ּכאחת זאת ותהיה רּבֹות וכאּלה מח' ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹותר

ואּולי ּדרׁשה, לאיזה ׁשּבא נֹוסף ּבוא"ו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָמהם

קבּועים ׁשּיהיּו טּבעֹות ב' לעׂשֹות ה' צּוה ְְֲִִִִֶַַָָּכי

יעׂשה ּכ ואחר ונדים נעים ואינם הארֹון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּבגּוף

ּבארֹון הּקבּועים ּבּטּבעֹות ויכניסם טּבעֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָב'

הּנעׂשה מּיפי וזה ונדים נעים הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹואּלּו



מז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â∑ּבארֹון מצוֹותהּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ß hay e"k ipy mei ß

(æé)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדףּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
ׁשהיה רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻורחּבּה

טפח ה)עביּה .(סוכה ְֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפח עביּה יז)ׁשהיה כה, לעיל(רש"י נאמר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

י) "ועׂשּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד אחדועׂשיתארֹון", אדם ׁשל ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹלעבד

(çé)éðMî íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ּפרצּוף להםּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּובקרנס ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻעׂשּיתם

קצֹותיו ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּבאמצע, ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא(דניאל "ּדא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑הּכּפרת .ראׁשי ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
‰tk¯˙.מּזה" ÔÓ∑עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִֶƒ««…∆ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּכּפרת .ּותחּברם ְְֵֶַַַֹ

(ë)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙ�Î ÈN¯t∑ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה טפחיםׁשּלא י' ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבסּכה ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ה)ּבחלל .(דף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

CÏ:טז Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

aÚz„יח „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יצטרכּו ׁשּלא ּכתפיהם על הּלוּיים אֹותם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיּׂשאּו

עיניהםה ויזּונּו הּבּדים ראׁשי להֹוציא ּלוּיים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיׂשימּו ּפרׁש מאֹורליינׂש והר"י הּקדׁש. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמן

הּתֹוספֹות ּדחּו ּוכבר הּלוּיים, ּכתפי על ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּבּדים

להקׁשֹות יׁש ועֹוד ּדבריהם. ׁשם יעּין ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻּדבריו

לבחר יׁש ויֹותר וכהּנה ּכהּנה ז"ל ּדבריו ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹעל

ידעּתי לא טּבעת ּוׁשּתי אֹומרֹו וטעם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹּבדברנּו.

ּבּפסּוק ּיפרׁשּו ג')מה כ"ח ּבגדי(לקּמן את ועׂשּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ׁשאין לֹומר ּובהכרח הּבגדים ואּלה וגֹו' ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאהרן

ּכאחת זאת ותהיה רּבֹות וכאּלה מח' ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹותר

ואּולי ּדרׁשה, לאיזה ׁשּבא נֹוסף ּבוא"ו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָמהם

קבּועים ׁשּיהיּו טּבעֹות ב' לעׂשֹות ה' צּוה ְְֲִִִִֶַַָָּכי

יעׂשה ּכ ואחר ונדים נעים ואינם הארֹון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּבגּוף

ּבארֹון הּקבּועים ּבּטּבעֹות ויכניסם טּבעֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָב'

הּנעׂשה מּיפי וזה ונדים נעים הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹואּלּו



dnexzמח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(àë)ïøàä-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤¨´¨½Ÿ
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz:E ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑לֹומר ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת את יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשּבא

נאמר: המׁשּכן את מ)ּכׁשהקים הארֹון(לקמן על הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
החיים.מלמעלה" אור ְְִָָ

(áë)éðL ïéaî úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

:ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚB�Â∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ‡Ez.ּכׁשאקּבע Èz¯a„Â ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒƒ¿

˙¯tk‰ ÏÚÓ∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום לּפרכת.(ויקרא מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ≈«««…∆ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ז)נמצאּו מֹועד(במדבר אהל אל מׁשה "ּובבא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּיׁשמע
מֹועד ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין Ï‡¯NÈ.הּׁשמים È�aŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑הרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ

יתרה זֹו ּבניוי"ו אל אֹות אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא .יׂשראל, ְִֵָ

(âë)Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½
:Búî÷ éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה החיים.(פסחים אור …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨¨−¨¦«
i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

lÚÏÓ‡כא ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡�B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

CnÚכב ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולעֹולם ּולתפארת לכבֹוד הּנֹוׂשאים ְְְְְְְִִֶֶַַָָּבהּתכּונֹות

נֹוׂשאים היּו ּבהם אׁשר ּבּדים ב' אּלא היּו ְֲִִֶֶֶַָָָָֹלא

ָָהארֹון:

Ôzzכא) Ô¯‡‰ Ï‡Â 'B‚Â ˙¯tk‰ ˙‡ z˙�Â¿»«»∆««…∆¿¿∆»»…ƒ≈
.'B‚Â'ב ּפעם לֹומר הצר לּמה קׁשה ¿ְֶַַַַָָָֻ

Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Âונתּת למעלה אמר ׁשּכבר אחר ¿∆»»…ƒ≈ְְְְֶַַַַַָָָָָ

לֹומר ׁשּירצה יּׁשב ז"ל ורׁש"י וגֹו'. העדת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻאת

הּכּפרת יּתן ּכ ואחר העדּות ּתחּלה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיּתן

מקֹום ׁשהיה מּדבריו מׁשמע ּכאן. עד ְְִֶַַָָָָָָָָָעליו

ּדעּתי ואין הארֹון, על העדּות ׁשּיּתן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלטעֹות

ּגם ּומה ּבזה לטעֹות מקֹום ׁשּיׁש לֹומר ְִֵֶֶַַַָָָנֹוחה

ועֹוד הּכרּובים, מקֹום הּוא ּכי ׁשם מקֹום ְְְִִֵֶַָָׁשאין

אל ּתבת ּבמקֹום ראׁשֹון ּבפסּוק לֹומר לֹו ְְִִֵֶַַָָָהיה

הארן. ואל ב' ּפעם לכּתב צרי היה ולא ְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹּתֹו

ּבזה ּכתב ז"ל ּורא"ם ּבזה. להקׁשֹות עֹוד ְְְְֵֵֶֶַַָָָויׁש

ׁשרצה ּוראיתיו חכמתֹו. רֹום לפי ׁשאינם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּדברים

ּובמחּלה ראב"ע, מּדברי רׁש"י לדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָלהסּתּיע

לתּקן ׁשּבא הם ראב"ע ּדברי ְְְִִֵֵֵֶַָמּכבֹודֹו

ׁשהקּדים ּבּפסּוק ל יקׁשה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהּמׁשמעּות

הראּוי ּומן העדּות נתינת קדם הּכּפרת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנתינת

וכּו' ּוכבר אמר לזה העדּות נתינת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקּדים

לפר יּתןלא ׁשּלא לֹומר ּבא הּכתּוב ׁשּכל ׁש ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מּובן אדרּבה ׁשּזה מהּכּפרת למעלה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהעדּות

ׁשני. מּפסּוק אדרּבה והּטעּות ראׁשֹון ְְִִִִֵַַַָָָָמּפסּוק

לרּבֹות הּוא הּכתּוב ּכּונת ּכי לֹומר ּבעיני ְְְִֵַַַַַַַָָָוהּנכֹון

הארֹון על הּכּפרת ׁשּיּתן ׁשאחר לֹומר נתינה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבֹו

ּכמׁשּפט עֹולם לדֹורֹות עֹוד מּמּנּו יצאּו ְְְְִִִֶַָֹלא

ואמרּו וכּו' מּצד לׂשּום צּוה אׁשר ּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָספר

פ"ט)ז"ל יהיה(דב"ר ׁשאם הּוא ְְִִִֶֶֶָׁשּמׁשּפטֹו

ּכל ׁשּכתבּו ּבספריהם לׁשבט ׁשבט ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָהפרׁש

מּספר הּספק יבררּו אחד ּתֹורה ספר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשבט

לבל יהיּו ׁשם העדּות ּכי ואמר ה', ּבית ְְְִִֵֵַַַָָָָֻהּמּנח

נתינה, אחר נתינה ּבֹו רּבה ולזה עֹוד. ְְְְִִִֵֶַַָָָָיצאּו

הקּדים לּמה מרויחים אנּו ּכן ּגם זה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָּולטעם

אּלא ּבא לא ּכי העדּות, לנתינת הּכּפרת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנתינת

ּבּכּפרת וכּסה ּבארֹון ׁשּנתנם ׁשאחר ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹומר

יהיּו נתּונים והבן.נתּונים עֹולם עד ׁשּמה ְְְְִִִֵַָָָָ

עד ּבארֹון העדּות יּניח לא ּכי ירצה ְִִִֵֶַַַָָָֹעֹוד

קדם, ולא הלֹום ּבּכּפרת ׁשלם הארֹון ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיהיה

אֹומרֹו ‰tk¯˙וזה ˙‡ z˙�Âאז ‡Ïוגֹו' ְְֶ¿»«»∆««…∆ְָ∆

.˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz ÔB¯‡‰על לֹומר אפׁשר עֹוד »»ƒ≈∆»≈Àְֶַַָ

ז"ל ּדבריהם י"ד:)ּפי וׁשברי(ב"ב ׁשהּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֶֶַ

ּפעמים ב' אמר לזה ּבארֹון, מּנחים ְִִֶַָָָָָָֻלּוחֹות

ּכנגד והּב' הּׁשלמים הּלּוחֹות ּכנגד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָאחד

לֹו לרמז ּבא ּכי נראה רמז ּובדר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹהּׁשבּורים,

ּבתֹו ׁשהם העדּות מן למעלה ׁשהּכּפרת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהגם

למעלה ּבבחינה הם מהּכּפרת למּטה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהארֹון

הּכּפרת אחר העדּות נתינת סּדר ולזה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּמּנה

ּכן נׁשמע היה ּׁשּלא מה מּזֹו למעלה זֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹלֹומר

וגֹו' העדת את ונתּת לֹומר מקּדים היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻאם

מׁשמע מּלמעלה הארן על הּכּפרת את ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹונתּת

מהארֹון: למעלה הּוא ְְֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכּפרת

B‚Â'.כג) Bk¯‡ ÌÈ˙n‡ּכל ּכׁשּתרּבע הּנה «»«ƒ»¿¿ְְִֵֵֶַַָ

אּמה ּברּום אּמה על אּמה הּׁשלחן ְְַַַַַַָָָָֻאּמֹות

מרּבעֹות אּמֹות ג' וגבּה ורחב אר ּבין ְְְְִֵֶַַַָֹֹֹֻיהיּו

ורחב ׁשלחןּבאר הׁשּפעת סֹוד והּוא וגבּה, ְְְְְְֶַַַַָָֹֹֹֻ

העֹולם: יסֹוד הֹוד ּבנצח הּדרגֹות מּג' ְְְְִֶֶַַָָָָהעליֹון

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת הּׁשלחןלבזּבּזין ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

מסּגרת אֹותּה על Bz¯bÒÓÏ.ׁשֹוכב ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑היתה הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר .הּוא ְִֵֶֶַָ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(åë)ìò úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà: ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑טּבעֹות אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒַָָ
הּבּדים ּבהן להכניס ּבּתים לאריחּיא∑ÌÈc·Ï.ּבּתיםלצרÌÈz·Ï∑.יהיּו לאתרא החיים.ּכתרּגּומֹו: אור ְְְִִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà íá-àOðå§¦¨¨−¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡O�Â∑הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−
:íúà äNòz øBäè áäæ ïää¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּתבהקערֹותיו ּכמין עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי הּפנים,ּפרּוצה לחם קרּוי ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ׂשפת ּכנגד זקּופים ּוכתליו ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיׁש
עדהּׁשלחן, זהב ּבׁשל נֹותנֹו הּתּנּור, מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

קערה קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת ּוׁשּתים∑ÂÈ˙tÎÂ.למחר לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ּבזיכין הן ְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָֻ¿«…»ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני כה)היּו זּכה"(ויקרא לבֹונה הּמערכת על ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ¿»

לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל עׂשה ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּכל ערבי ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאחד

קסו"א קרּוי חלּול עד∑ÂÈ˙iw�Óe.ּדבר ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ּומכילתּה, ּתרּגּומֹו: ָָָָ¿«ƒ…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן גורסלמעלה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוראׁשי
ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: סבלֹותיו, מכילתּה, ּולׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָויּׁשברּו.

אֹומרים יׂשראל צו)מחכמי יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, אּלּוּומנּקּיתיו,: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ׁשּמנּקין .הּקנים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה ּבמקֹוםאׁשר וכן ¬∆À«»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא ד)אחר הם(במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

BÁÒ¯כה ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù�„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË� ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq�˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈc·Ï.כז) ÌÈz·Ïּבטּבעֹות ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿»ƒ¿«ƒְְְְִִֵֶַַַ

ּולקבעם טּבעֹות ד' לצקת ׁשּצרי ְְִֶֶֶַָָָָָָָהארֹון

ּובתֹו טּבעֹות ב' יכניס הּטּבעֹות ּובתֹו ְְְִַַַַָָָָּבארֹון

צרי אינֹו ּכי אמר ּכאן הּבּדים, יּתן ִִִִֵֵַַַַַָָָָהּטּבעֹות

הּקבּועֹות עצמן הּטּבעֹות אּלא ּככה ְְֲֶַַַַַָָָָָלעׂשֹות

והבן: לבּדים ּבּתים יהיּו ְְְִִִֵֵַָָהם
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(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת הּׁשלחןלבזּבּזין ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

מסּגרת אֹותּה על Bz¯bÒÓÏ.ׁשֹוכב ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑היתה הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר .הּוא ְִֵֶֶַָ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(åë)ìò úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà: ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑טּבעֹות אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒַָָ
הּבּדים ּבהן להכניס ּבּתים לאריחּיא∑ÌÈc·Ï.ּבּתיםלצרÌÈz·Ï∑.יהיּו לאתרא החיים.ּכתרּגּומֹו: אור ְְְִִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà íá-àOðå§¦¨¨−¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡O�Â∑הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−
:íúà äNòz øBäè áäæ ïää¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּתבהקערֹותיו ּכמין עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי הּפנים,ּפרּוצה לחם קרּוי ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ׂשפת ּכנגד זקּופים ּוכתליו ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיׁש
עדהּׁשלחן, זהב ּבׁשל נֹותנֹו הּתּנּור, מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

קערה קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת ּוׁשּתים∑ÂÈ˙tÎÂ.למחר לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ּבזיכין הן ְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָֻ¿«…»ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני כה)היּו זּכה"(ויקרא לבֹונה הּמערכת על ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ¿»

לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל עׂשה ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּכל ערבי ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאחד

קסו"א קרּוי חלּול עד∑ÂÈ˙iw�Óe.ּדבר ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ּומכילתּה, ּתרּגּומֹו: ָָָָ¿«ƒ…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן גורסלמעלה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוראׁשי
ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: סבלֹותיו, מכילתּה, ּולׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָויּׁשברּו.

אֹומרים יׂשראל צו)מחכמי יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, אּלּוּומנּקּיתיו,: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ׁשּמנּקין .הּקנים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה ּבמקֹוםאׁשר וכן ¬∆À«»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא ד)אחר הם(במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

BÁÒ¯כה ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù�„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË� ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq�˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈc·Ï.כז) ÌÈz·Ïּבטּבעֹות ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿»ƒ¿«ƒְְְְִִֵֶַַַ

ּולקבעם טּבעֹות ד' לצקת ׁשּצרי ְְִֶֶֶַָָָָָָָהארֹון

ּובתֹו טּבעֹות ב' יכניס הּטּבעֹות ּובתֹו ְְְִַַַַָָָָּבארֹון

צרי אינֹו ּכי אמר ּכאן הּבּדים, יּתן ִִִִֵֵַַַַַָָָָהּטּבעֹות

הּקבּועֹות עצמן הּטּבעֹות אּלא ּככה ְְֲֶַַַַַָָָָָלעׂשֹות

והבן: לבּדים ּבּתים יהיּו ְְְִִִֵֵַָָהם



dnexzנ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈ�t ÌÁÏ∑"הּכהנים אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו .ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ß hay f"k iyily mei ß

(àì)äøBðnä äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ
:eéäé äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¦«§«

i"yx£‰¯B�n‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ידּביקם ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומפריד האּמנּות ּבכלי וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻּכדר

ואיל איל ּבהּקׁשת∑L˜Ó‰.הּקנים ּולכאן לכאן העׁשת מן האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ִֵֵַָָָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון ה)הּקרנס. נקׁשן"(דניאל לדא ‰B�n¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא) ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָֻֻ≈»∆«¿»

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי ממאליה, נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אליה.אמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הימּנה∑dÎ¯È.(מנחות יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ׁשל הרגל הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבזd�˜Â∑,.ּולמּטה ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ּבאמצע העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְַָ¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפתילה ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן להם∑ÈÚÈ·b‰.לצּוק וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ְְְִֵֶֶַַָָָ¿ƒ∆»ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָֻ

לנֹוי אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין מּזהב עׂשּויין ואּלּו .מדירנ"ס, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰È¯zÙk∑,הּׂשרים ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ּתּפּוחים, ּכמין «¿…∆»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

לכפּתֹור ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם .וקֹורין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
‰ÈÁ¯Ùe∑ּפרחים ּכמין ּבּה עׂשּויין eÈ‰È.צּיּורין ‰pnÓ∑יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ¿»∆»ְְֲִִִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וידּביקם החיים.לבּדם אור ְְְִֵַַָ

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦¨−©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑,האמצעי קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויֹוצאין

קנים הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן .ּגבּה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(âì)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤¨−©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים ‚·ÌÈÚ.ּכתרּגּומֹו: ‰LÏLe∑ ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»¿ƒƒ

קנ מּכל וקנהּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑וקנה קנה לכל .היה ְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

(ãì):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯�n·e∑'והג הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּצּדיה הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן ÈÁ¯Ùe‰.למעלה ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּופרחיה ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: .להם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

˜„ÈÓל ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא „È‚� ÈÎc ·‰„c ‡z¯�Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d�˜e dcL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

˜�Èלב ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡�È�z d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰B�n¯‰.לא) ‰NÚÈzהצר לּמה לדעת צרי ≈»∆«¿»ְִַַַָָָָֻ

ּפרק ּובמנחֹות הּמנֹורה, ּתיעׂשה ְְִֵֶֶֶַַָָָלֹומר

רּבה ׁשאר(כ"ח.)הּקֹומץ לרּבֹות ּתיעׂשה ּדרׁשּו ְְְֵֵֶַַַָָָָ

ולא ּתיעׂשה לֹומר ּדקּדק זה ּולפי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמּתכֹות.

ׁשל ּכי לזה צר היה לא מׁשה ּבימי ּכי ֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתעׂשה

אחרת: לעׂשֹות הצרכּו לא ּובמדּבר עׂשּו ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻזהב

קכז

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"� לשו� וזה
הציור וקוד� שלימה. המנורה צורת בכא� לצייר ראיתי
טפחי�. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורי� ושני גביעי� ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעי� ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחי�. ושלשה
לפיכ� שני�, רבי� ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדי�
השלישי והפרח פרחי�. ושני כפתורי� שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמו� הוא
לו הסמו� והפרח יר� אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלי�. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה וא�
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אור� בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העו� שוש�.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעי� הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאי� להצטייר,
הכוונה אבל ל�, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומות� והפרחי� והכפתורי� הגביעי� מספר בה להודיע
דבר שו� בו שאי� המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. אי� וכולה והכפתורי�, הפרחי� בה� שהיו והמקומות

והפרחי� שוי�. כול� הגביעי� וכ� לכול�. אחד שיעור הכפתורי� שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כ�. ג�

עשר. אחד הכפתורי� ומספר תשעה. הפרחי� ומספר ושני�, עשרי� הגביעי� שמספר הזאת מהצורה ל� ונתבאר
זה. את זה מעכבי� תשעה פרחי� עשר אחד כפתורי� ושתי� עשרי� גביעי� אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיי� שלשה, והפרח הרגלי� טפחי�, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכא� ואחד לכא� אחד ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיי� ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולי� ונמשכי�
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולי� ויוצאי� ממנו נמשכי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' ש� נשתיירו חלק, וטפחיי� מנורה. של גובהה כנגד ועולי� נמשכי� ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחי� כפתורי� גביעי� שבה� פירושו6טפחי� משוקדי� בתורה שנאמר ומה הזה. העני� כל ל� התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדי� שקדי� כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכי� שה� הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדי� מעשה
הרמב"�). לשו� כא� (עד לבאר. צרי� אי� מפורס� מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימ� ובקש"ע קמ"א סימ� דעה" יורה ערו� וב"שלח� בטור (וראה
קני�).

ושלשה1) תיבה, כמי� העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשו�
ולמטה. הימנה יוצאי� רגלי�

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"�, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, ד� חולי� במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כא�). (עד כדי�.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, ד� במנחות רש"י לשו� וזה

וכתב כא�). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליו� הגביע שא� אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני�גביעי� זה, בעני� העליו� בטפח היו והפרח והכפתור גביעי� מהשלושה
את מקי� מה� אחד וכל מזה למעלה זה האחרי� הטפחי� בשני היו האחרי�

סביב. הקנה
שכל הרמב"� שכתב מה מתאי� רש"י שיטת שלפי להעיר מקו� וכא�

טפח, היה שהכפתור יתכ� אי� יקשה ולא לכול�. אחד שיעור וכו' הכפתורי�
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלי� נו� יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורי� על יוצאי� שהקני� מוכח לשונו, וזה (123
וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירי�) שציירו

וכו'. הקני� שני נגד כתב ולא וגו', הקני� שני תחת
הציור5) צייר הרמב"� אבל בעיגול", "ונמשכי� כתב, חושב" ב"מעשה

כנגד עד ועולי� נמשכי� "באלכסו� ל"ב בפסוק כא� רש"י כתב וכ� בשיפועי�,
מנורה". של גובהה

הקני�6) שבששת שהגביעי� הוכיח חפ�) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת
ע� בשוה כול� למעלה, זה אצל זה היו אלא הקני�, באור� מפוזרי� היו לא

האמצעי.

מתוך חומש "שי למורא"



קכזני

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"� לשו� וזה
הציור וקוד� שלימה. המנורה צורת בכא� לצייר ראיתי
טפחי�. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורי� ושני גביעי� ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעי� ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחי�. ושלשה
לפיכ� שני�, רבי� ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדי�
השלישי והפרח פרחי�. ושני כפתורי� שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמו� הוא
לו הסמו� והפרח יר� אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלי�. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה וא�
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אור� בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העו� שוש�.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעי� הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאי� להצטייר,
הכוונה אבל ל�, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומות� והפרחי� והכפתורי� הגביעי� מספר בה להודיע
דבר שו� בו שאי� המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. אי� וכולה והכפתורי�, הפרחי� בה� שהיו והמקומות

והפרחי� שוי�. כול� הגביעי� וכ� לכול�. אחד שיעור הכפתורי� שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כ�. ג�

עשר. אחד הכפתורי� ומספר תשעה. הפרחי� ומספר ושני�, עשרי� הגביעי� שמספר הזאת מהצורה ל� ונתבאר
זה. את זה מעכבי� תשעה פרחי� עשר אחד כפתורי� ושתי� עשרי� גביעי� אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיי� שלשה, והפרח הרגלי� טפחי�, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכא� ואחד לכא� אחד ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיי� ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולי� ונמשכי�
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולי� ויוצאי� ממנו נמשכי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' ש� נשתיירו חלק, וטפחיי� מנורה. של גובהה כנגד ועולי� נמשכי� ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחי� כפתורי� גביעי� שבה� פירושו6טפחי� משוקדי� בתורה שנאמר ומה הזה. העני� כל ל� התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדי� שקדי� כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכי� שה� הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדי� מעשה
הרמב"�). לשו� כא� (עד לבאר. צרי� אי� מפורס� מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימ� ובקש"ע קמ"א סימ� דעה" יורה ערו� וב"שלח� בטור (וראה
קני�).

ושלשה1) תיבה, כמי� העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשו�
ולמטה. הימנה יוצאי� רגלי�

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"�, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, ד� חולי� במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כא�). (עד כדי�.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, ד� במנחות רש"י לשו� וזה

וכתב כא�). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליו� הגביע שא� אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני�גביעי� זה, בעני� העליו� בטפח היו והפרח והכפתור גביעי� מהשלושה
את מקי� מה� אחד וכל מזה למעלה זה האחרי� הטפחי� בשני היו האחרי�

סביב. הקנה
שכל הרמב"� שכתב מה מתאי� רש"י שיטת שלפי להעיר מקו� וכא�

טפח, היה שהכפתור יתכ� אי� יקשה ולא לכול�. אחד שיעור וכו' הכפתורי�
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלי� נו� יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורי� על יוצאי� שהקני� מוכח לשונו, וזה (123
וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירי�) שציירו

וכו'. הקני� שני נגד כתב ולא וגו', הקני� שני תחת
הציור5) צייר הרמב"� אבל בעיגול", "ונמשכי� כתב, חושב" ב"מעשה

כנגד עד ועולי� נמשכי� "באלכסו� ל"ב בפסוק כא� רש"י כתב וכ� בשיפועי�,
מנורה". של גובהה

הקני�6) שבששת שהגביעי� הוכיח חפ�) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת
ע� בשוה כול� למעלה, זה אצל זה היו אלא הקני�, באור� מפוזרי� היו לא

האמצעי.

מתוך חומש "שי למורא"מתוך חומש "שי למורא"



dnexzנב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«

i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ׁשם ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבלע"ז טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ּכמין∑È˙zÁÓe‰.ׁשּלֹוקחים הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»ְִֵ

הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבזיכין
ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון ל)וכבּו, מּיקּוד"(ישעיה אׁש החיים."לחּתֹות אור ְְְְְְִֵַַַַָָָ

(èì):älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤
i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑,ּכּכר אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
זהּובים ארּבעה והּסלע סלעים כ"ה זהּובים, ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף החיים.ּבּה אור ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(î):øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ּבהר ּכאן מּגידראה .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

אׁש ׁשל מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשהראה עד הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה Ó¯‡‰.ׁשּנתקּׁשה ‰z‡Œ¯L‡∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆«»»¿∆ְְַ
קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. מתחזי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ'דאּת

לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת .ּפתרֹונֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ÈÎc:לח ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

i�Ó‡לט Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‰Ë¯.לח) ·‰Ê 'B‚Â ‰ÈÁ˜ÏÓeלֹומר הצר «¿»∆»¿»»»ְַַֻ

¯B‰Ë ·‰Êאינם עלמא ּדכּלי ׁשאלּבא לפי »»»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻ

ּיעׂשּו מּמה להֹודיע צרי ולזה מהּכּכר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבאים

ָאֹותם:

B‚Â'.לט) ·‰Ê ¯kkמּדֹות ב' (מנחֹותּבפרק ƒ«»»¿ְְִֶֶָ

למדנּוׁשם) וגֹו' טהֹור זהב ּכּכר ּתניא ְְְִַַַָָָָָָ

נרֹותיה לרּבֹות מּנין הּכּכר מן ׁשּבאה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלּמנֹורה

מרּבה ׁשאני יכֹול הּכלים ּכל את לֹומר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּתלמּוד

על ולעמד אתּה. לֹומר ּתלמּוד מלקחיה ְְְֲֶַַַַַַָָָֹֹאף

חסר היה מה לדעת נׂשּכיל ּדברים ׁשל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאמּתתן

לֹומר הצר ׁשעליו הּמנֹורה מצות ּבידיעת ְְְִִִִֶַַַַַָָָֻלי

הייתי לא זה ּפסּוק ּבלא ּכי ואראה זה, ְְִִִֶֶֶֶָָָָֹֹּפסּוק

חציֹו, אם ּכּכר אם הּמנֹורה זהב ׁשעּור ְְְִִִִֵֶַַַָָיֹודע

זהב ּדכּכר הּׁשעּור הּכתּוב והֹודיע ּבא ְְִִִֶַַַַָָָָָלזה

הּמנֹורה ׁשעּור ׁשהֹודיע ואחר ּתעׂשה, ְְֲִִֶֶַַַַַָָטהֹור

אֹו הּׁשעּור ּבכלל הּנרֹות אם ּבספק נכנסנּו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָאז

ולא הּנרֹות ּבספק אּלא נכנס ׁשּלא וטעם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלא,

ׁשהּמלקחים מּפני והּמחּתֹות הּמלקחים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּבספק

ואם טהֹור זהב ואמר הּכתּוב ּבאר ְְְְִֵֵַַַַָָָָָוהּמחּתֹות

צרי היה לא ּבּמנֹורה הרׁשּום מּׁשעּור ְִִִֵַָָָָָָֹהם

הּנרֹות ּכן ּׁשאין מה טהֹור זהב ּבהם ֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר

הם אם ּבספק נׁשארּו זהב ּבהם הזּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא

זהב אמר ּׁשּלא מּמה ּכי לֹומר ואין ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמהּכּכר.

ׁשּיׁש מּׁשּום מהּכּכר ׁשהם מינה ׁשמע ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָטהֹור

מן אֹו ׁשּיהיּו עליהם ה' הקּפיד לא ּכי ְְֲִִִִִֵֶֶַֹלֹומר

ׁשעֹומדים לצד הּמּתכֹות ׁשאר מן אֹו ְְְִִֶַַַַָָָָהּזהב

אמר לזה מהּכּכר, אינם ּולעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלתׁשמיׁש

‰ÌÈÏkהּכתּוב Ïk ׁשהיינּו‡˙ ספקן ּברר הרי ַָ≈»«≈ƒְֲִֵֵֵֵֶָָ

אבל מהּכּכר, ׁשהם ואמר ּבּנרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמסּתּפקין

מּמה ּבהם ספק לי אין ּומחּתֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָָמלקחים

ׁשאינם וּדאי טהֹור זהב ּבהם לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּׁשהצר

לטעֹות הּכתּוב עלי חׁש לא ּומעּתה ְִִֵֵַַַַָָָָָֹמהּכּכר.

מלקחים ּגם ׁשּנכנס הּכלים ּכל את ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבמאמר

ּתבת הּכתּוב אמר לּמה קׁשה ּכן אם ְִֵֵֶַַַַָָָָָּומחּתֹות,

הרי ּומחּתֹות מלקחים למעט אם למעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹאתּה

עֹוד ּבהעיר לֹומר ונראה מעּוט, צרי ְְְִִִִֵֶַָָאין

הּכּכר ּבכלל ׁשאין האמת אחר ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּבּכתּוב

ּכּכר מצות סּדר לּמה והּמחּתֹות ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהּמלקחים

ּומחּתֹות מלקחים ׁשהזּכיר אחר טהֹור ְְְִִִֶַַַַַָָָָזהב

חֹוזר עליהם ׁשּגם לֹומר הּׂשכל יחּיב ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּמּזה

לֹומר להקּדים לֹו היה כן לא ׁשאם ְְִִִֵֶַַַָָֹהּדּבּור

ּכ ואחר הּכלים ּכל את וגֹו' טהֹור זהב ְְִִֵֵַַַַָָָָָּכּכר

ּפנים ּכל על ואז ּומחּתֹותיה מלקחיה ה' ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָיצו

מלקחיה למעט אתּה ּתבת לֹומר צרי היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא

הזּכרּו ׁשּלא ּכיון הם ממּועטים ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻּומחּתֹותיה

וגֹו': זהב ּכּכר אֹומרֹו אחר ְְִֶַַַָָָאּלא

ÔÎ‡ּבחר הּתֹורה נֹותן הּוא ּברּו האדֹון הּנה »≈ִֵֵַַָָָָָ

ּפסּוק אֹומרֹוÈÁ˜ÏÓe‰לֹומר קדם וגֹו' ַָ«¿»∆»ְְֶֹ

·‰Ê ¯kkׁשהּוא לצד האחד סּבֹות. לב' וגֹו' ƒ«»»ְְְִֶֶַָָ

Ó¯‡‰אֹומר ‰z‡ ¯L‡ Ì˙È�·˙a ‰NÚÂ ‰‡¯e ֵ¿≈«¬≈¿«¿ƒ»¬∆«»»¿∆

,¯‰aהּמנֹורה למאמר זה ּפסּוק סמ לזה »»ְְֲֶֶַַַַָָָָ

ּפסּוק מסּדר היה ואם נרֹותיה, ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכליה

נׁשמע היה ּומלקחיה קדם וגֹו' זהב ּכּכר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹזה

ּכי הּוא כן ולא עליהם ּגם הּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹׁשחֹוזרים

הּמלקחים ּתבנית ה' הראהּו ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאפׁשר

לנרֹות מלקחים לסמ ב' וסּבה ּבהר. ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹוהּמחּתֹות

ּגם עצמם ּבפני נעׂשּו ׁשהּמלקחים ּכׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָלֹומר

ּבפני ׁשּמעׂשיהם זה ּבפרט להם ּדֹומֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּנרֹות

ּתתחּיב זה מּפני לא מהּכּכר ׁשהם הגם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹעצמן

וגֹו', ּוגביעים ּככפּתֹורים מקׁשה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָלֹומר

הזּכיר ּׁשּלא מּמה ּכי למעלה ׁשּפרׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹוהגם

ּבּמקׁשה ׁשהזּכיר הּפרטים ׁשאר עם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּנרֹות

היה לא ּכן ואם ּבּכלל אינם ּכי מינּה ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹׁשמע

ׁשאמר ּכיון זה ּכל עם הּנזּכר, לרמז ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרי

הּכלים ּכל את וגֹו' טהֹור זהב ּכּכר ְִִֵֵַַַָָָָָהּכתּוב

לֹומר הּסברא ותבֹוא לּמנֹורה אֹותם הׁשוה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָהרי

ּבּמקׁשה ׁשּיהיּו לכללם הּכתּוב נתּכּון לזה ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכי

ׁשהּוא הּמנֹורה מּפרטי ּפרט מצינּו לא ְְְִִִֵֶַָָָָֹּכי

הּכתּוב ּבא לזה מהּמקׁשה ואינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהּכּכר

לֹומר לּנרֹות והּמחּתֹות הּמלקחים ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָוהסמי

ְִַַּכּנזּכר:

‰p‰Âּפסּוק לכּתב ּבּדבר צר ׁשהיה אחר ¿ƒ≈ְִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּומלקחיה ּפסּוק אחר וגֹו' זהב ְְִֶַַַַָָָָָּכּכר

יׂשּכיל ׁשּלא הּכתּוב חׁש הּנזּכרים לּטעמים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוגֹו'

יתּבר ּכּונתֹו היא זאת ּכי ּדבר על ְְִִִִַַַַָָָָָֹמׂשּכיל

אּלא זה ּכסדר ּדּבר ׁשּלא וּדאי הא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויאמר

הּכּכר ּבׁשעּור והּמחּתֹות הּמלקחים ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָלהכניס

לאיזֹו טהֹור זהב אֹומרֹו טעם לֹומר ְְְְִֵַַַָָָֹוידחק

ׁשהּמנֹורה הגם ּבהם לעּכב ׁשּתאמר ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדרׁשה

מּכל הּמנֹורה ּתיעׂשה רּבּוי הּכתּוב ּבּה ְִִֵֶַַַָָָָָָאמר

להיֹות צריכין ּבאּלּו מּתכֹות מּׁשאר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָמקֹום

ּתבת ואמר ה' נתחּכם ּכן על אׁשר טהֹור, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָזהב

d˙‡מהּכּכר ׁשאינם ּומחּתֹות מלקחים למעט …»ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאֹומרֹו מהּכּכר ׁשהם הּנרֹות Ïkוהֹודעת ˙‡ ְְִֵֵֵֵֶַַַָָ≈»

ÌÈÏk‰לֹומר נחזק ּומעּתה עֹומדת. ּבמקֹומּה «≈ƒְֲִִֵֶֶַַַָָ

ּפסּוק ׁשּסּדר ּפסּוקÈÁ˜ÏÓe‰ׁשּטעם קדם וגֹו' ִֵֶֶַַָ«¿»∆»ְֶָֹ

·‰Ê ¯kkולזה ׁשּכתבנּו, לּסּבֹות ׁשהּוא וגֹו' ƒ«»»ְְְִֶֶֶַַָָ

ּומחּתֹות מלקחים למעט אתּה ּתבת הּתּנא ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹּדרׁש

לֹומר ּכל ואמר הּנרֹות, לרּבֹות הּכלים ּכל ְְְִֵֵֵַַַַַָָָואת

מהּכּכר אּלא לעׂשֹותֹו אין אחד נר ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאפּלּו

אֹומרֹו הרוחּתי זה ּולדרÌÈÏk‰ Ïk ולא‡˙ ְְְְִִֶֶֶַ≈»«≈ƒְֹ

וגֹו' ּכל את וגֹו' את אתּה לֹומר ואת ְְְֵֵֶַַָָָֹאמר

והבן: ְְֵָָֹואתּה

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(äì)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ�w‰ È�L ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

כט)הּמׁשּכן: ׁשּנאמר:(מנחות ,ּבּיר האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל (במדברּגבהּה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשניח) ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח וכפּתֹור ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"עד

ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּפרחים
חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרחים,
ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוטפח
ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים לׁשּׁשהמנֹורה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקנים,
ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהאחד,
ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר האחד "ּבּקנה ְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת האמּור ּתמצאם":ואחד למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

(åì)áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
øBäè:החיים אור ¨«

(æì)øéàäå äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−
:äéðt øáò-ìò©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯�Œ˙‡∑והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין È�t‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑הּנרֹות ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֵֶַ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ּפניה",ׁשּבראׁשי עבר "אל מאירים ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקנה ּפני צד אל אֹורם הּמנֹורהמּוסב ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשבעה נרֹותיה את לז)ועׂשית אּלא(כה, הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמנֹורה על אֹותם ב)ּׁשּׂשמּו פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדרְך רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, הּנרֹות(א). עׂשּית על הּצּוּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

אחת",לאחרנאמר מקׁשה פקּודי(ב)"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת אין(לט, הא' הּדעה ּולפי נרֹותיה", את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּמנֹורה את ׁשהביאּו נרֹותיה.וגםלֹומר את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

BÁz˙לה ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯�Ó ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

�‚È„‡לו dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eÈ‰È.לו) ‰pnÓ Ì˙�˜e Ì‰È¯zÙkּבהּקֹומץ «¿…≈∆¿…»ƒ∆»ƒ¿ְֵַ

מעּכבין(ׁשם)רּבה מנֹורה קני ׁשבעה ּתנן ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

את זה מעּכבין נרֹותיה ׁשבעה זה את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָזה

ּכאן. עד ּבהּו ּכתיב הויה טעמא מאי ְֲֲִֶַַַָָָָָזה

ולא ּבקנים אּלא הויה נאמר לא והלא ְְְֱֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקׁשה

אחת ּבּמנֹורה נאמרּו הויֹות ב' ּכי ְְְֲִֵֶֶַַַָָּבנרֹות

מנֹורת ועׂשית ראׁשֹון ּבפסּוק ואחת זה ְְְְְִִֶַַַָָָָּבפסּוק

ּופרחיה ּכפּתריה ּגביעיה וקנּה ירכּה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוגֹו'

קנים ז' אּלא מעּכב ׁשאינֹו מׁשמע יהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמּנה

ׁשּבּמׁשנה והגם ּופרחיה, ּכפּתֹוריה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּוגביעיה

הּתֹוספֹות ּכתבּו והּנרֹות הּקנים אּלא הזּכיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלא

ׁשאינם לצד הּתּנא הזּכירם ולא הּדין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

פ"ג רמּב"ם ּכתב וכן מּתכֹות, ׁשל ְְְִֵֶַַַָָָּבמנֹורֹות

הּנרֹות אבל ׁשם. יעּין הּבחירה ּבית ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻמהלכֹות

מחלקת יׁש והּנה ההויה, ּבהם הזּכיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא

ז"ל רּבֹותינּו פ"ח:)ּבין הּנרֹות(מנחֹות אם ְִֵֵֵַַָ

ׁשּלא להאֹומר מּבעיא ולא לא, אֹו ְְְְִִֵֶַָָֹֹֹקבּועים

ולא עצמן ּבפני ּכלים ׁשהם קבּועים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹהיּו

ּדאמר למאן אפּלּו אּלא הויה, ּבהם ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָמצינּו

עּמּה מקׁשה ׁשאינם הּוא מֹודה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶָָָקבּועים

מּדֹות ב' ּבפרק ז"ל רּבֹותינּו נחלקּו ְְְִֵֶֶֶֶַֹׁשּלא

פ"ח:) לבד(מנחֹות אֹו מהּכּכר היתה אם אּלא ְְְִִֵֶַַָָָָָ

אלּבא מּמּנה מקׁשה ׁשאינם אבל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהּכּכר

ּבאמרֹו הּכתּוב ּדקּדק וכן לא, עלמא ְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹֻּדכּלי

ּופרחיה ּכפּתריה ּגביעיה וקנּה ירכּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמקׁשה

מׁשּפטי ׁשאמר ואחר אמר, לא נרֹותיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹואּלּו

נרֹותיה את ׁשּיעׂשּו אמר ּבאר הּמנֹורה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרטי

הם ׁשחלּוקים ּבאצּבע מראה זה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַהרי

לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ועֹוד pnÓ‰מהּמנֹורה, ְְְִֵֵַַַָָƒ∆»

eÈ‰Èאני עליהם מּמּנה ׁשהם אֹותם לֹומר ƒ¿ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ז' טעם ׁשּנתּגּלה ּכיון ּכי ואּולי הויה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמתנה

ּכׁשאין ּכן אם נרֹות ּבהם לׂשּום ׁשהם ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָקנים

מעּכב. והּוא אינֹו ּוכאּלּו ּבטל הּקנה הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָנר

מאי רּבה ּבהּקֹומץ הּׁש"ס אמר לא ּכי ְְִֵַַַַַַַָָֹואּולי

אינֹו הּנרֹות אבל הּקנים על אּלא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָטעמא

ּבזה: ּתלּוי זה ּכי ִִֶֶָָָצרי



נג dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«

i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ׁשם ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבלע"ז טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ּכמין∑È˙zÁÓe‰.ׁשּלֹוקחים הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»ְִֵ

הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבזיכין
ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון ל)וכבּו, מּיקּוד"(ישעיה אׁש החיים."לחּתֹות אור ְְְְְְִֵַַַַָָָ

(èì):älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤
i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑,ּכּכר אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
זהּובים ארּבעה והּסלע סלעים כ"ה זהּובים, ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף החיים.ּבּה אור ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(î):øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ּבהר ּכאן מּגידראה .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

אׁש ׁשל מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשהראה עד הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה Ó¯‡‰.ׁשּנתקּׁשה ‰z‡Œ¯L‡∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆«»»¿∆ְְַ
קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. מתחזי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ'דאּת

לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת .ּפתרֹונֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ÈÎc:לח ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

i�Ó‡לט Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‰Ë¯.לח) ·‰Ê 'B‚Â ‰ÈÁ˜ÏÓeלֹומר הצר «¿»∆»¿»»»ְַַֻ

¯B‰Ë ·‰Êאינם עלמא ּדכּלי ׁשאלּבא לפי »»»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻ

ּיעׂשּו מּמה להֹודיע צרי ולזה מהּכּכר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבאים

ָאֹותם:

B‚Â'.לט) ·‰Ê ¯kkמּדֹות ב' (מנחֹותּבפרק ƒ«»»¿ְְִֶֶָ

למדנּוׁשם) וגֹו' טהֹור זהב ּכּכר ּתניא ְְְִַַַָָָָָָ

נרֹותיה לרּבֹות מּנין הּכּכר מן ׁשּבאה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלּמנֹורה

מרּבה ׁשאני יכֹול הּכלים ּכל את לֹומר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּתלמּוד

על ולעמד אתּה. לֹומר ּתלמּוד מלקחיה ְְְֲֶַַַַַַָָָֹֹאף

חסר היה מה לדעת נׂשּכיל ּדברים ׁשל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאמּתתן

לֹומר הצר ׁשעליו הּמנֹורה מצות ּבידיעת ְְְִִִִֶַַַַַָָָֻלי

הייתי לא זה ּפסּוק ּבלא ּכי ואראה זה, ְְִִִֶֶֶֶָָָָֹֹּפסּוק

חציֹו, אם ּכּכר אם הּמנֹורה זהב ׁשעּור ְְְִִִִֵֶַַַָָיֹודע

זהב ּדכּכר הּׁשעּור הּכתּוב והֹודיע ּבא ְְִִִֶַַַַָָָָָלזה

הּמנֹורה ׁשעּור ׁשהֹודיע ואחר ּתעׂשה, ְְֲִִֶֶַַַַַָָטהֹור

אֹו הּׁשעּור ּבכלל הּנרֹות אם ּבספק נכנסנּו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָאז

ולא הּנרֹות ּבספק אּלא נכנס ׁשּלא וטעם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלא,

ׁשהּמלקחים מּפני והּמחּתֹות הּמלקחים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּבספק

ואם טהֹור זהב ואמר הּכתּוב ּבאר ְְְְִֵֵַַַַָָָָָוהּמחּתֹות

צרי היה לא ּבּמנֹורה הרׁשּום מּׁשעּור ְִִִֵַָָָָָָֹהם

הּנרֹות ּכן ּׁשאין מה טהֹור זהב ּבהם ֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר

הם אם ּבספק נׁשארּו זהב ּבהם הזּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא

זהב אמר ּׁשּלא מּמה ּכי לֹומר ואין ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמהּכּכר.

ׁשּיׁש מּׁשּום מהּכּכר ׁשהם מינה ׁשמע ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָטהֹור

מן אֹו ׁשּיהיּו עליהם ה' הקּפיד לא ּכי ְְֲִִִִִֵֶֶַֹלֹומר

ׁשעֹומדים לצד הּמּתכֹות ׁשאר מן אֹו ְְְִִֶַַַַָָָָהּזהב

אמר לזה מהּכּכר, אינם ּולעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלתׁשמיׁש

‰ÌÈÏkהּכתּוב Ïk ׁשהיינּו‡˙ ספקן ּברר הרי ַָ≈»«≈ƒְֲִֵֵֵֵֶָָ

אבל מהּכּכר, ׁשהם ואמר ּבּנרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמסּתּפקין

מּמה ּבהם ספק לי אין ּומחּתֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָָמלקחים

ׁשאינם וּדאי טהֹור זהב ּבהם לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּׁשהצר

לטעֹות הּכתּוב עלי חׁש לא ּומעּתה ְִִֵֵַַַַָָָָָֹמהּכּכר.

מלקחים ּגם ׁשּנכנס הּכלים ּכל את ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבמאמר

ּתבת הּכתּוב אמר לּמה קׁשה ּכן אם ְִֵֵֶַַַַָָָָָּומחּתֹות,

הרי ּומחּתֹות מלקחים למעט אם למעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹאתּה

עֹוד ּבהעיר לֹומר ונראה מעּוט, צרי ְְְִִִִֵֶַָָאין

הּכּכר ּבכלל ׁשאין האמת אחר ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּבּכתּוב

ּכּכר מצות סּדר לּמה והּמחּתֹות ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהּמלקחים

ּומחּתֹות מלקחים ׁשהזּכיר אחר טהֹור ְְְִִִֶַַַַַָָָָזהב

חֹוזר עליהם ׁשּגם לֹומר הּׂשכל יחּיב ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּמּזה

לֹומר להקּדים לֹו היה כן לא ׁשאם ְְִִִֵֶַַַָָֹהּדּבּור

ּכ ואחר הּכלים ּכל את וגֹו' טהֹור זהב ְְִִֵֵַַַַָָָָָּכּכר

ּפנים ּכל על ואז ּומחּתֹותיה מלקחיה ה' ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָיצו

מלקחיה למעט אתּה ּתבת לֹומר צרי היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא

הזּכרּו ׁשּלא ּכיון הם ממּועטים ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻּומחּתֹותיה

וגֹו': זהב ּכּכר אֹומרֹו אחר ְְִֶַַַָָָאּלא

ÔÎ‡ּבחר הּתֹורה נֹותן הּוא ּברּו האדֹון הּנה »≈ִֵֵַַָָָָָ

ּפסּוק אֹומרֹוÈÁ˜ÏÓe‰לֹומר קדם וגֹו' ַָ«¿»∆»ְְֶֹ

·‰Ê ¯kkׁשהּוא לצד האחד סּבֹות. לב' וגֹו' ƒ«»»ְְְִֶֶַָָ

Ó¯‡‰אֹומר ‰z‡ ¯L‡ Ì˙È�·˙a ‰NÚÂ ‰‡¯e ֵ¿≈«¬≈¿«¿ƒ»¬∆«»»¿∆

,¯‰aהּמנֹורה למאמר זה ּפסּוק סמ לזה »»ְְֲֶֶַַַַָָָָ

ּפסּוק מסּדר היה ואם נרֹותיה, ׁשהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכליה

נׁשמע היה ּומלקחיה קדם וגֹו' זהב ּכּכר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹזה

ּכי הּוא כן ולא עליהם ּגם הּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹׁשחֹוזרים

הּמלקחים ּתבנית ה' הראהּו ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאפׁשר

לנרֹות מלקחים לסמ ב' וסּבה ּבהר. ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹוהּמחּתֹות

ּגם עצמם ּבפני נעׂשּו ׁשהּמלקחים ּכׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָלֹומר

ּבפני ׁשּמעׂשיהם זה ּבפרט להם ּדֹומֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּנרֹות

ּתתחּיב זה מּפני לא מהּכּכר ׁשהם הגם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹעצמן

וגֹו', ּוגביעים ּככפּתֹורים מקׁשה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָלֹומר

הזּכיר ּׁשּלא מּמה ּכי למעלה ׁשּפרׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹוהגם

ּבּמקׁשה ׁשהזּכיר הּפרטים ׁשאר עם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּנרֹות

היה לא ּכן ואם ּבּכלל אינם ּכי מינּה ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹׁשמע

ׁשאמר ּכיון זה ּכל עם הּנזּכר, לרמז ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹצרי

הּכלים ּכל את וגֹו' טהֹור זהב ּכּכר ְִִֵֵַַַָָָָָהּכתּוב

לֹומר הּסברא ותבֹוא לּמנֹורה אֹותם הׁשוה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָהרי

ּבּמקׁשה ׁשּיהיּו לכללם הּכתּוב נתּכּון לזה ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכי

ׁשהּוא הּמנֹורה מּפרטי ּפרט מצינּו לא ְְְִִִֵֶַָָָָֹּכי

הּכתּוב ּבא לזה מהּמקׁשה ואינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהּכּכר

לֹומר לּנרֹות והּמחּתֹות הּמלקחים ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָוהסמי

ְִַַּכּנזּכר:

‰p‰Âּפסּוק לכּתב ּבּדבר צר ׁשהיה אחר ¿ƒ≈ְִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּומלקחיה ּפסּוק אחר וגֹו' זהב ְְִֶַַַַָָָָָּכּכר

יׂשּכיל ׁשּלא הּכתּוב חׁש הּנזּכרים לּטעמים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוגֹו'

יתּבר ּכּונתֹו היא זאת ּכי ּדבר על ְְִִִִַַַַָָָָָֹמׂשּכיל

אּלא זה ּכסדר ּדּבר ׁשּלא וּדאי הא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויאמר

הּכּכר ּבׁשעּור והּמחּתֹות הּמלקחים ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָלהכניס

לאיזֹו טהֹור זהב אֹומרֹו טעם לֹומר ְְְְִֵַַַָָָֹוידחק

ׁשהּמנֹורה הגם ּבהם לעּכב ׁשּתאמר ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדרׁשה

מּכל הּמנֹורה ּתיעׂשה רּבּוי הּכתּוב ּבּה ְִִֵֶַַַָָָָָָאמר

להיֹות צריכין ּבאּלּו מּתכֹות מּׁשאר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָמקֹום

ּתבת ואמר ה' נתחּכם ּכן על אׁשר טהֹור, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָזהב

d˙‡מהּכּכר ׁשאינם ּומחּתֹות מלקחים למעט …»ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאֹומרֹו מהּכּכר ׁשהם הּנרֹות Ïkוהֹודעת ˙‡ ְְִֵֵֵֵֶַַַָָ≈»

ÌÈÏk‰לֹומר נחזק ּומעּתה עֹומדת. ּבמקֹומּה «≈ƒְֲִִֵֶֶַַַָָ

ּפסּוק ׁשּסּדר ּפסּוקÈÁ˜ÏÓe‰ׁשּטעם קדם וגֹו' ִֵֶֶַַָ«¿»∆»ְֶָֹ

·‰Ê ¯kkולזה ׁשּכתבנּו, לּסּבֹות ׁשהּוא וגֹו' ƒ«»»ְְְִֶֶֶַַָָ

ּומחּתֹות מלקחים למעט אתּה ּתבת הּתּנא ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹּדרׁש

לֹומר ּכל ואמר הּנרֹות, לרּבֹות הּכלים ּכל ְְְִֵֵֵַַַַַָָָואת

מהּכּכר אּלא לעׂשֹותֹו אין אחד נר ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאפּלּו

אֹומרֹו הרוחּתי זה ּולדרÌÈÏk‰ Ïk ולא‡˙ ְְְְִִֶֶֶַ≈»«≈ƒְֹ

וגֹו' ּכל את וגֹו' את אתּה לֹומר ואת ְְְֵֵֶַַָָָֹאמר

והבן: ְְֵָָֹואתּה
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(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ּוכמּדתן מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

ׁשל לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻּביריעה
ּוכׁשחּברזֹו, ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן היריעֹות לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון חמׁשוזהּו ְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיריעֹות
הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקרׁשים
ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמן
הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאפרׁשם
מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּמה
מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻקֹומת
ואּמה ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעׂשרים
ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכּסֹות
הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָותלּוי

דמּסכת ּבבריתא מצאתי זֹו ׁשּבתמגּלֹות. ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה ּפרכת נמצאת אּמההּזאת, ולּמערב הּקרסים .מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(å)äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ׁשּבחֹוברתפירמיל"ׁש ֹות «¿≈»»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן ּומחּברן .זֹו, ְְֶַָָ

(æ)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNòz úòéøé§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäòaøà áçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàä«©½̈©§¦¨−¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−

:úòéøé§¦«Ÿ

i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑מּכאן אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
היריעה ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻואּמה

אּמה ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא אֹותה, .מכּסה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåúòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת È�t ÏeÓŒÏ‡∑חצי ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆ֲִ
ּתלּוי היה ּפניהרחּבּה על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

Á„‡ה ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡�È�z ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙ו ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡�kLÓ«¿¿»»

kLÓ�‡ז ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡�kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»
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åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
äNòz áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàŸ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑מאחֹוריהן ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

È�L.לכּסֹותן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וג'הרי ּפׁשּתים ׁשל א' ְַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
לחּוט ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, המשכן)ׁשל דמלאכת ÌÈ·¯k.(ברייתא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿Àƒ

·LÁ ‰NÚÓ∑,מחט מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכתלים,ּכרּובים ּבׁשני ּבאריגה אּלא «¬≈…≈ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּבלע"זּפרצּוף ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

החיים.פייׁשיׁש"א אור

(á)Cøà|áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà: ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ

(â)Lîçå dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦¨−¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑לדּבר הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְְִֵֶֶַַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה, לׁשֹון ׁשהּוא כה)ּבדבר "ּופניהם(לעיל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אחיו" אל .איׁש ִִֶָ

(ã)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ׁשּבסֹוף יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְְִֶָָ

חֹוברת קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת ‰È�M˙.החּבּור. ˙¯aÁna ‰�BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ∑ּבאֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְָ
החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא .יריעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ÈÊL¯א ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡�kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב È�Ó˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡ד ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·e�Ú „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÚÈ¯È˙.א) ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰ ˙‡Âרמז ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ַָ

נברא ׁשּבהם מאמרֹות עׂשרה ּכנגד ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבזה

העֹולם ּככל הּמׁשּכן ׁשּׁשקּול לֹומר ְְִֶַַָָָָָָָהעֹולם

זכּות ּגם מאמרֹות, ּבעׂשרה ׁשּנברא ְְֲֲִֶַַַָָָָֻּכּלֹו

מאמרֹות העׂשרה קּימּו ּכאּלּו ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָליׂשראל

מצוה ּבסדר נתּכּון עֹוד העֹולם. נברא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבהם

ׁשּבׁשל עּזים יריעֹות וׁשל ׁשׁש יריעֹות ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶזֹו

עׂשר עׁשּתי צּוה עּזים וׁשל עׂשרה צּוה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשׁש

יריעֹות וה' לבד יריעֹות ה' ׁשּיחּבר צּוה ְְְְְִִִֵֶַַָעֹוד

לבד, ׁשׁש לחּבר צּוה עּזים ּבׁשל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלבד

הּנכּבד ׁשמֹו ה' רׁשם ּכי הּוא הּדבר ְְִִַַַַַָָָָטעם

ׁשל ּבין ד' רחּבן יהיּו ּכּלן ּכי וצּוה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֻּביריעֹות

ׁשם ׁשל אֹותּיֹות ד' ּכנגד עּזים ׁשל ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶׁשׁש

ּבמאמרם ראׁשֹונים ׁשרמזּו ּתמצא וכן ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָהוי"ה,

ו'.)הּז ארּבעה(ׁשּבת רחּבֹו הּיחיד רׁשּות ְְְִַַַַַָָָָָ

ד'וגבהֹו רחּבֹו הוי"ה ׁשם על ׁשהּוא עׂשרה ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ

יּו"ד הּדר זה על עׂשרה ּבמּלּוי ּפרּוׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָוגבהֹו

קרֹוב להיֹותֹו הּפנימי וקּדׁש ה"י, וא"ו ְְְִִִִֵֵַַָָה"י

יריעֹות עׂשרה לעׂשֹות וצּוה המקּדׁש ְְְֲֲִִַַַָָָָָֻלּמקֹום

ׁשּיחּבר וצּוה הּגדֹול ׁשמֹו ׁשל יּו"ד אֹות ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָּכנגד

ׁשל ראׁשֹונה ה"א אֹות ּבזה לרמז לבד ְְִִֵֵֶֶַָָָֹחמׁש

ראׁשֹונה ה"א אֹות ּכי ּבזה ורמז ,יתּבר ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשמֹו

סֹוד הּוא וזה הּיּו"ד, ּבאֹות ּתמיד מכללת ְְִִֶֶֶַָָֻהיא

מחּבר אּתה יּו"ד קֹורא ּכׁשאּתה ּכי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָקריאתה

הּדר זה על הה"א ּתכּונת ׁשהם ודל"ת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוא"ו

כן ּכמֹו אחת אֹות אּלא קֹורא אּתה ואין ְְֵֵֵֶַַַָָה,

החכמה סֹוד היא זֹו ּובחינה והבן. הּזה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּדבר

חכמה, אּלּו ּביריעֹות נּכר רּׁשּומּה ל ְְְִִִִִֵֵָָָָוהּנה

ועׂשרים ׁשמֹונה הם ראׁשֹונים אֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶַהּב'

ּבאּמה, ועׂשרים ׁשמנה היריעה אר צּוה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכנגּדם

רחב ה' צּוה ּכנגּדם ארּבעים מ' ׁשליׁשית ְְְְִִִִֶַַָָָֹאֹות

יריעֹות עׂשר למנין ׁשעֹולה ּבאּמה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָארּבע

ׁשרׁשם ה"א אֹות היא רביעית ואֹות ְְְִִִִֵֶַַָָארּבעים,

חסדים ה' סֹוד הּוא וגם לבד, חמׁש ְְְֲֲִֵַַַַָָּבמאמר

ּכנגד ה' צּוה ּכ ואחר מהחכמה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנמׁשכים

עּזים יריעֹות לעׂשֹות ו"ה ׁשהּוא הּׁשם ְְֲִִִֵֶַַַּתׁשלּום

ׁשהּוא לבד ׁשׁש ׁשּיחּבר ורׁשם עׂשר ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָאחד

ּתׁשלּום הרי ה"א ּכנגד לבד וחמׁש וא"ו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכנגד

עׁשּתי רחב ּבחׁשּבֹון רׁשם וגם ,יתּבר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹׁשמֹו

ׁשהּוא יׂשראל ּתפארת הּוא"ו לסֹוד מ"ד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָעׂשרה

מ"ה, ּבֹו ׁשעֹולה ה"א וא"ו ה"א יּו"ד ֵֵֶֶָסֹוד

ה' הֹודיענּו ה')ּוכבר מ"ח יעּכב(ּבראׁשית לא ּכי ְְְִִִֵֵַָָֹ

ורׁשם הּכללּות, יׁשלימּנּו ּכי לּמסּפר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָאחד

הּדרגֹות ּכנגד ּבאּמה ׁשלׁשים האר ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחׁשּבֹון

מׁשלׁש ׁשּמאירה ׁשּבּׁשם אחרֹונה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָה"א

יׁש ועֹוד ׁשלׁשים. והם עׂשירּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵַהּכֹוללים

יׁשמע והּׁשֹומע קּדיׁשין עּלאין מּלין ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָֹלאלּה

יבין: ְִָָּולבבֹו



נה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ּוכמּדתן מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

ׁשל לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻּביריעה
ּוכׁשחּברזֹו, ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן היריעֹות לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון חמׁשוזהּו ְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"עׂשרים ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיריעֹות
הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקרׁשים
ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמן
הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאפרׁשם
מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּמה
מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻקֹומת
ואּמה ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעׂשרים
ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכּסֹות
הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָותלּוי

דמּסכת ּבבריתא מצאתי זֹו ׁשּבתמגּלֹות. ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה ּפרכת נמצאת אּמההּזאת, ולּמערב הּקרסים .מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(å)äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ׁשּבחֹוברתפירמיל"ׁש ֹות «¿≈»»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן ּומחּברן .זֹו, ְְֶַָָ

(æ)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNòz úòéøé§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäòaøà áçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàä«©½̈©§¦¨−¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−

:úòéøé§¦«Ÿ

i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑מּכאן אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
היריעה ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻואּמה

אּמה ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא אֹותה, .מכּסה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåúòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת È�t ÏeÓŒÏ‡∑חצי ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆ֲִ
ּתלּוי היה ּפניהרחּבּה על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

Á„‡ה ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡�È�z ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙ו ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡�kLÓ«¿¿»»

kLÓ�‡ז ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡�kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»



dnexzנו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(æè)áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ארּכֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְְַָָ
אּמה ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן .ׁשל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æé)dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑מּכאן רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחר ּׁשּנׁשאר מה נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּורביע
ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחרץ
רחב היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבפרק
מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרביעית
וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָואֹותן

הּקר ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות ּכלהּקרׁש את ׁש ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹראׁש

זה אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים ּכמין∑lLÓ·˙."ויהיּו עׂשּויֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿À»…ְֲִ
הּסּלם עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, .ׁשליבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻֻֻ

d˙Á‡ŒÏ‡ ‰M‡∑ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מׁשּוכהמכּונֹות זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת זֹו ƒ»∆¬…»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים הּדלתלצד לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה, ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמפּתן ּבחֹורי .הּנכנסים ְְְִִִֵַַָָ

(çé)úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−
:äðîéú äaâð¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰�ÓÈ˙ ‰a‚� ˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)Løwä íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàåéúãé ézL: £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(ë)Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe: §¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
úçz íéðãà éðLe ãçàäãçàä Løwä: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

ebÏÙe˙טז ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡�kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcיח ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

את ׁשּטיםועׂשית עצי עמדים לּמׁשּכן הּקרׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

לּמׁשּכן ׁשּטים עצי הּקרׁשים את ועׂשית ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹו

היא ׁשההעמדה נׁשמע יהיה ׁשאז ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹעמדים

ּומאֹומרֹו ׁשֹוכבים יהיּו ׁשּלא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹּבמצות

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚעֹומדים ּתבת חֹוזרת ּכי רמז ¬≈ƒƒ…¿ƒְִִֵֶֶַַָ

ּכסדר ׁשּיהיּו מעצמם העצים לתכּונת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּגם

ּגדילתם: ּבׁשעת ְְֲִִַַָָָָָהעמדתם

ÊÓ¯הּמׁשּכןÌÈL¯˜קׁשרים אּלא קרׁשים אין ∆∆ְִַָ¿»ƒְְִִֵֶָָָ

ּבחינֹות ּכל ויתיחדּו יתקּׁשרּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָׁשּבאמצעּותֹו

עׂשר ּבֹו רמּוזים וכּלן ותחּתֹונים עליֹונים ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻֻהּקדּׁשה

מּבחינֹות ּבחינה ל אין הּקרׁש אר ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹאּמֹות

ואּמה ואֹומרֹו עׂשרה, ּכללּות ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָֻהּקדּׁשה

ּפרּוסה, ּומּצה ׁשלמה מּצה יחּוד רמז ּכאן ְְֲִִֵַַַַָָָָָָוחצי

חי הּיסֹוד סֹוד ירצה אֹו ודל"ת. ה"א סֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַוהּוא

הּוא היסֹוד ועטרת האּמה רמז הּוא ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָהעֹולמים

יׁש קרׁש ּכל ּכי אֹומר נמצאת האּמה, חצי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבחינת

ּבהם ויׁש ספירה ּבכל ׁשּיׁשנם העׂשרה רמז ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבֹו

הּקרׁשים מנין ּברחב, מיחדים וצדק צּדיק ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻרמז

סֹוד והּוא נ"ד)מ"ח, כדּכד(יׁשעיה וׂשמּתי ְְְְְְִַַַָֹ

יצּדיק ּומעׂשיהם יּגיד ׁשמם האדנים ,ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשמׁשתי

ּתתּכּנה אׁשר הּׁשכינה ּבחינת הם ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינתם

ּומסּפרם ּבתֹוכּה היסֹוד ּתקּבל ואׁשר אדנ"י ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבׁשם

העׂשירי היא ּגם למאה הּקטן סֹוד והּוא ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמאה

מאה: הרי העׂשירּיֹות ּכל וכֹוללת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלּמדרגֹות

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ¨−©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(àé)íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla: ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)úôãòä äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤
:ïkLnä éøçà ìò çøñz¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑,אהל ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
על ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכמֹו
נכּפל היה היתרה, עׂשרה אחת יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתחּתֹונֹות,

הּתחּתֹונֹות רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול ‡Á.אל ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑לכּסֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ‰ÔkLn.ׁשּתי È¯Á‡∑ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד הּוא ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ולׂשמאל לימין צדדין .קרּויין ְְְְְִִִִָָֹ

(âé)ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«

i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ
אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ּדר ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיפה' על חס אדם 'ׁשּיהא .ארץ: ְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ãé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøòŸ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑למעלה ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
נחמיה,מּמּנּו רּבי ּדברי אּלּו י', ורחּבן ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּתחׁשים עֹורֹות ׁשל וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי .ּולדברי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ß hay g"k iriax mei ß

(åè):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבמ ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין מּמצרים,העֹומדין ּכׁשּיצאּו עּמהם להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואמר
לכן מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד .הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ∑הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
קרׁש על קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, החיים.ּבקרׁשים אור ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

„ÚÈ¯È˙‡י ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁ�c ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·e�Úa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב ‡�kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡�kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡�kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡�kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו ÈÚ‡c ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔkLnÏ.טו) ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂּכי ּפרּוׁש ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»ִֵ

ואין הּקרׁשים ׁשעל האהל יּקרא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן: קרׁשי אּלא מׁשּכן נקראים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהּקרׁשים

.ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚּביֹומא ז"ל רּבֹותינּו ¬≈ƒƒ…¿ƒְֵַָ

ונראה(ע"ב.) ּגדילתן. ּדר ׁשעֹומדין ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָאמרּו

הּדר זה על אמר ּׁשּלא מּמה לּה ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּדּיקּו



נז dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(æè)áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ארּכֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְְַָָ
אּמה ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן .ׁשל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æé)dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑מּכאן רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחר ּׁשּנׁשאר מה נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּורביע
ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחרץ
רחב היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבפרק
מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרביעית
וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָואֹותן

הּקר ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות ּכלהּקרׁש את ׁש ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹראׁש

זה אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים ּכמין∑lLÓ·˙."ויהיּו עׂשּויֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿À»…ְֲִ
הּסּלם עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, .ׁשליבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻֻֻ

d˙Á‡ŒÏ‡ ‰M‡∑ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מׁשּוכהמכּונֹות זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת זֹו ƒ»∆¬…»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים הּדלתלצד לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה, ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמפּתן ּבחֹורי .הּנכנסים ְְְִִִֵַַָָ

(çé)úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−
:äðîéú äaâð¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰�ÓÈ˙ ‰a‚� ˙‡ÙÏ∑'דרֹומא עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)Løwä íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàåéúãé ézL: £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(ë)Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe: §¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
úçz íéðãà éðLe ãçàäãçàä Løwä: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

ebÏÙe˙טז ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡�kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcיח ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

את ׁשּטיםועׂשית עצי עמדים לּמׁשּכן הּקרׁשים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

לּמׁשּכן ׁשּטים עצי הּקרׁשים את ועׂשית ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹו

היא ׁשההעמדה נׁשמע יהיה ׁשאז ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹעמדים

ּומאֹומרֹו ׁשֹוכבים יהיּו ׁשּלא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹּבמצות

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚעֹומדים ּתבת חֹוזרת ּכי רמז ¬≈ƒƒ…¿ƒְִִֵֶֶַַָ

ּכסדר ׁשּיהיּו מעצמם העצים לתכּונת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּגם

ּגדילתם: ּבׁשעת ְְֲִִַַָָָָָהעמדתם

ÊÓ¯הּמׁשּכןÌÈL¯˜קׁשרים אּלא קרׁשים אין ∆∆ְִַָ¿»ƒְְִִֵֶָָָ

ּבחינֹות ּכל ויתיחדּו יתקּׁשרּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָׁשּבאמצעּותֹו

עׂשר ּבֹו רמּוזים וכּלן ותחּתֹונים עליֹונים ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻֻהּקדּׁשה

מּבחינֹות ּבחינה ל אין הּקרׁש אר ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹאּמֹות

ואּמה ואֹומרֹו עׂשרה, ּכללּות ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָֻהּקדּׁשה

ּפרּוסה, ּומּצה ׁשלמה מּצה יחּוד רמז ּכאן ְְֲִִֵַַַַָָָָָָוחצי

חי הּיסֹוד סֹוד ירצה אֹו ודל"ת. ה"א סֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַוהּוא

הּוא היסֹוד ועטרת האּמה רמז הּוא ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָהעֹולמים

יׁש קרׁש ּכל ּכי אֹומר נמצאת האּמה, חצי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבחינת

ּבהם ויׁש ספירה ּבכל ׁשּיׁשנם העׂשרה רמז ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבֹו

הּקרׁשים מנין ּברחב, מיחדים וצדק צּדיק ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻרמז

סֹוד והּוא נ"ד)מ"ח, כדּכד(יׁשעיה וׂשמּתי ְְְְְְִַַַָֹ

יצּדיק ּומעׂשיהם יּגיד ׁשמם האדנים ,ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשמׁשתי

ּתתּכּנה אׁשר הּׁשכינה ּבחינת הם ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבחינתם

ּומסּפרם ּבתֹוכּה היסֹוד ּתקּבל ואׁשר אדנ"י ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבׁשם

העׂשירי היא ּגם למאה הּקטן סֹוד והּוא ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמאה

מאה: הרי העׂשירּיֹות ּכל וכֹוללת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלּמדרגֹות
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ארּבע, ׁשהן ׁשנים ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָּבּטּבעת
מברח וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאבל
קרׁש, לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמןֿהּקצה
הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמׁשּלׁשים
זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּולמּטה,
ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּכנגד
ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמכּונין
ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה "מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאחד
מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון אּמֹות, ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבּמערב,

הּמׁשּכן צח)ּבמלאכת .(שבת ְְִִֶֶַָ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
äöwä-ìà: ¤©¨¤«

(èë)äNòz íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה Ê‰·.הּטּבעֹות ÌÁÈ¯a‰ ˙‡ ˙ÈtˆÂ∑ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ»»
ׁשל ּפיפּיֹות ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול קנה, סדקי ׁשני ּכמין הּטּבעתזהב, מן הּקרׁש רחב את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה זהבלכאן מצּפים הּבריחים, נמצאּו הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות והּטּבעֹות ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהן
מּבפנים חלק הּכתל ּכל .אּלא ְִִִֶֶַָָָָֹ

(ì):øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבהר הראית אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את ל)והקמת ניסן)(כו, חדׁש (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וזהּולבּדֹו סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמת, הראית(לׁשֹון "אׁשר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ללּמדָךׁשאני(רק עתיד (יחיד) ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

העניןּולהראֹותָך ּפרטי ּגם אּלא ואחּור, קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו החייםּבכלל, אור ְְִֵֶַָָָ

È�z˙‡כז ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל Èc d˙ÎÏ‰k ‡�kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÔkLn.ל) ˙‡ ˙Ó˜‰Âׁשּיאמר ראב"ע ּפרׁש «¬≈…»∆«ƒ¿»ֵֵֶַֹ

ּבכללּות הׂשּכיל הרב וכּו', לב לחכמי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּכן

מעׂשיה ּכל ׁשּנאמרּו ּכׁשם ּכי וחׁשב ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָמצות

עׂשה הּוא לא האמת ואחר לנֹוכח הּמׁשּכן ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ולא זֹו, מצוה ּתהיה כן ּכמֹו לב חכמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹאּלא

ּבנֹוכח ה' ּׁשּיצּוה מה ּכל ּכי לעֹולם הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָכן

ּבמקֹום זּולת זּולתֹו ואין יעׂשה הּוא ְְְֲֵֶֶַַָָלמׁשה

העֹוׂשים הם אחרים ּכי ּבפרּוׁש ויאמר ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹׁשּיחזר

לֹומר הּוא לנֹוכח אליו ׁשּדּבר טעם ּכי נאמר ְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאז

העֹוׂשה הּוא ּכאּלּו המצּוה ׁשהּוא ּכיון ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָלֹו

הּדברּוכמעׂשה ׁשּכּנה ׁשהגם וכליו הּמׁשּכן ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

בׁשם קראתי תּׂשא ּכי ּבפרׁשת וצּוהּו חזר ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָאליו

חכם ּכל ּובלב וגֹו' אהליאב ואּתֹו וגֹו' ְְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָּבצלאל

הּדבר וגּלה חזר צּוית אׁשר ּכל את ועׂשּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוגֹו'

הקמת אבל ּבּמלאכה, ּדבר מׁשה יעׂשה לא ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּכי

מי לֹו ּופרׁש ה' ׁשחזר מצינּו ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשּכן

הּוא ּכי ּככתבן הּדברים ּכי יּגיד זה הרי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמקים

ּדכתיב הקים והּוא י"ח)יקים, מ' וּיקם(לקּמן ְְְִִִִֵֶַַָָָ

איׁש ואין לבּדֹו הּוא וגֹו' הּמׁשּכן את ְְְְִִֵֶֶַַָמׁשה

ז"ל חכמינּו ּדברי והּוא פנ"ב)אּתֹו, ועּקר,(שמו"ר ְְְֲִִִֵֵָָ

נעקר: עּקר ְֱִֶָָָוזּולתֹו

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§¨−¨®¨©«£¤−¦¨¬§¨¦«
i"yx£È˙k¯ÈÏe∑,ּבּמזרח ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, וזהּו אחֹורים. והּמערב ּפנים מזרח ˜¯ÌÈL.קרּוי ‰ML ‰NÚz∑רחב אּמֹות ט' .הרי ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ È�Le∑צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְִִֶַָ

אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמערבית,
רחּבֹו להׁשלים ּבחלל נראֹות מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה עביחצי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשוה מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, הּצפֹון הּמׁשּכן .קרׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

(ãë)BLàø-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìàì íäéðLúòö÷nä éðL ¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ
:eéäé¦«§«

i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑,ּביניהם האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לידי חּוץ לצּדיו, ּבֹולט הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהרחיקן
חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרׁש,

ּביניהם האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ˙ÌÈn.לרחּבֹו eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿»ƒ¿«ƒ
ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים נמצא, אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשני
הן, אּלמּטהקבּועֹות והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ׁשּבּמקצע ּובּקרׁש מטלטלֹות. אם ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש והּצפֹוני ׁשהּדרֹומי לֹומר ורֹוצה ְְְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹקאי,
נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) הּמערבי. קרׁש הּכתליםּבעבי ׁשני ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

Ì‰È�LÏ.מחּברים ‰È‰È Ôk∑הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ְִָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçz©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰�ÓL eÈ‰Â∑,נמצאּו למקצעת". ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

האדנים את עֹוׂשה היה הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשמֹונה
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה הּקרׁש את וחֹורץ ּכמיןחלּולים ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻֻׁשני
לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּבחלל
ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשני
היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלתֹו

המקראֹות ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלה והּפרּוׁש .הּמׁשנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(åë)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:ãçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
נכנס זה הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשהּבריח

zL‡כב „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡�kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ�‡כג ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈ�eÎÓכד ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

zL‡כה ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡È�Óz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»
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ארּבע, ׁשהן ׁשנים ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָּבּטּבעת
מברח וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאבל
קרׁש, לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמןֿהּקצה
הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמׁשּלׁשים
זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּולמּטה,
ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּכנגד
ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמכּונין
ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה "מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאחד
מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון אּמֹות, ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבּמערב,

הּמׁשּכן צח)ּבמלאכת .(שבת ְְִִֶֶַָ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
äöwä-ìà: ¤©¨¤«

(èë)äNòz íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה Ê‰·.הּטּבעֹות ÌÁÈ¯a‰ ˙‡ ˙ÈtˆÂ∑ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ»»
ׁשל ּפיפּיֹות ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול קנה, סדקי ׁשני ּכמין הּטּבעתזהב, מן הּקרׁש רחב את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה זהבלכאן מצּפים הּבריחים, נמצאּו הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות והּטּבעֹות ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהן
מּבפנים חלק הּכתל ּכל .אּלא ְִִִֶֶַָָָָֹ

(ì):øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבהר הראית אׁשר ּכמׁשּפטֹו הּמׁשּכן את ל)והקמת ניסן)(כו, חדׁש (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

וזהּולבּדֹו סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמת, הראית(לׁשֹון "אׁשר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ללּמדָךׁשאני(רק עתיד (יחיד) ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

העניןּולהראֹותָך ּפרטי ּגם אּלא ואחּור, קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו החייםּבכלל, אור ְְִֵֶַָָָ

È�z˙‡כז ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל Èc d˙ÎÏ‰k ‡�kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÔkLn.ל) ˙‡ ˙Ó˜‰Âׁשּיאמר ראב"ע ּפרׁש «¬≈…»∆«ƒ¿»ֵֵֶַֹ

ּבכללּות הׂשּכיל הרב וכּו', לב לחכמי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּכן

מעׂשיה ּכל ׁשּנאמרּו ּכׁשם ּכי וחׁשב ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָמצות

עׂשה הּוא לא האמת ואחר לנֹוכח הּמׁשּכן ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ולא זֹו, מצוה ּתהיה כן ּכמֹו לב חכמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹאּלא

ּבנֹוכח ה' ּׁשּיצּוה מה ּכל ּכי לעֹולם הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָכן

ּבמקֹום זּולת זּולתֹו ואין יעׂשה הּוא ְְְֲֵֶֶַַָָלמׁשה

העֹוׂשים הם אחרים ּכי ּבפרּוׁש ויאמר ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹׁשּיחזר

לֹומר הּוא לנֹוכח אליו ׁשּדּבר טעם ּכי נאמר ְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאז

העֹוׂשה הּוא ּכאּלּו המצּוה ׁשהּוא ּכיון ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָלֹו

הּדברּוכמעׂשה ׁשּכּנה ׁשהגם וכליו הּמׁשּכן ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

בׁשם קראתי תּׂשא ּכי ּבפרׁשת וצּוהּו חזר ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָאליו

חכם ּכל ּובלב וגֹו' אהליאב ואּתֹו וגֹו' ְְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָּבצלאל

הּדבר וגּלה חזר צּוית אׁשר ּכל את ועׂשּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוגֹו'

הקמת אבל ּבּמלאכה, ּדבר מׁשה יעׂשה לא ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּכי

מי לֹו ּופרׁש ה' ׁשחזר מצינּו ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשּכן

הּוא ּכי ּככתבן הּדברים ּכי יּגיד זה הרי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמקים

ּדכתיב הקים והּוא י"ח)יקים, מ' וּיקם(לקּמן ְְְִִִִֵֶַַָָָ

איׁש ואין לבּדֹו הּוא וגֹו' הּמׁשּכן את ְְְְִִֵֶֶַַָמׁשה

ז"ל חכמינּו ּדברי והּוא פנ"ב)אּתֹו, ועּקר,(שמו"ר ְְְֲִִִֵֵָָ

נעקר: עּקר ְֱִֶָָָוזּולתֹו
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הּמזּבח אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמזרח,
אּמֹות עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה .והּׁשלחן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

(åì)úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון מגין(איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ׁשם∑¯˜Ì.הּצּורֹות ולא האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵֵָָֹ

אּמֹות י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: .האמנּות, ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ: ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ß hay 'l iyiy mei ß

æë(à)Cøà úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà LîçåúBnà L §¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−

:Búî÷«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט אֹומר:(זבחים יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

ּומה ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנאמר
ּולמעלה סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: החיים.אני אור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

(á)åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®
:úLçð Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם �LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ
מח) נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֲִָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑יּורֹות הּדׁשן∑B�M„Ï.ּכמין לסּפֹות קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי פ)לתֹוכם, "וּתׁשרׁש(תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה)ׁשרׁשיה", וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". יז)"ּובכלּֿתבּואתי ּפרּיה",(ישעיה "ּבסעפיה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
י)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף וכמֹוהּו:(ירמיה עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", האחרֹון "וזה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
כא) א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו וכן:(ישעיה אבניה, הסירּו מאבן", ה)"סּקלּו ויסּקלהּו".(שם "ויעּזקהּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

אדׁשצנדר"יר ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן והן∑ÂÈÚÈÂ.אף הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִַַַַָָ¿»»ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וודי"ל ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי הּזבחים∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּכמין ּדם ּבהם ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»

ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמין

ÏÎz‡לו ‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ� ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ� d˙È ÈtÁ˙Â È‰B�¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ� „aÚz È‰B�Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÁaÊn.א) ˙‡ ˙ÈNÚÂאמראמר ולא הּמזּבח ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«ְְִֵַַַַָָֹ

ּבמצות הּמזּכר אל ׁשחֹוזר אּולי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻמזּבח.

ּתבנית את ט') כ"ה (לעיל ּדכתיב ְְְְִִִֵֵַַָהּכללּות

הּמזּבח, וׁשםהראהּו ּכליו ּכל ואתּתבנית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּתבניתֹוולזהאמר אתהּמזּבחׁשהראיתי ועׂשית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּטים: עצי מּבפנים ׁשּיהיה ְְֲִִִִִִִֵֶֶָצרי

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy

ß hay h"k iying mei ß

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ¨−§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÔÓb¯‡Â.לׁשֹון ˙ÏÎz∑ »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆¿«¿»»
חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי ׁשל אריגה היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

לזה זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני ּבתֹוÌÈ·¯k∑.והּציּורין ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ¿Àƒְְְִִִִִֵֶֶַָָ
והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻד'
ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהן

קדׁשיקרׁשים, ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר ְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהמׁשּכן

הּקרׁשים את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי והּמֹותר מׁשּכן ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית .והחֹוברת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

הּמבּדיל ּדבר . . מחּצה לא)לׁשֹון כו, "וסּכת(רׁש"י ּכתיב ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּוְך מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הּכּפרת" את הארֹון ג)על מ, אּלא(ּפקּודי הארֹון, על ּומסְך הּמבּדלת מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה "וסּכתּגםׁשהחפצא ׁשם: מרׁש"י ּולהעיר מסְך. להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הגנה, לׁשֹון הארֹון, היתהעל מחּצה ".ׁשהרי ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ

(áì)áäæ íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´¨½̈
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå: ¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ
íëì úëøtä äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa:החיים אור ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
íéLãwä: ©¢¨¦«

(äì)çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
òìö-ìò ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôö̈«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑מׁשּוכה ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלּפי קמעא מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻמן

Ú·ˆeלא ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ÔÈhLלב È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯�Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»
:‡�etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

nL‰.לג) ˙‡·‰Â 'B‚Â ˙Î¯t‰ ˙‡ ‰z˙�Â¿»«»∆«»…∆¿¿≈≈»»»

הּפרכת לתלֹות יקּדים ּכי מׁשמע ְְְִִִִֶַַַָָָֹמּכאן

מהּפרכת, לפנים הארֹון יביא ּכ ואחר ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבמקֹומֹו

אליו ה' אמר ג') מ' (לקּמן ּפקּודי ְְְֵֵַַַָָָָָּובפרׁשת

הארן על וסּכת העדּות ארֹון את ׁשם ְְְֲֵֵַַַָָָָָָֹֹוׂשמּת

עׂשה וכן הארֹון יקּדים ּכי מׁשמע הּפרכת, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאת

ׁשם ּכמבאר ּתחּלה הארֹון ׁשהקּדים ְְְִִִֶֶַָָָָָֹמׁשה

נתינת ּׁשהקּדים מה ּכי ונראה כ'). ְְְְִִִִִֶֶַַָ(ּפסּוק

לגמר ׁשרצה אלא אינֹו הארֹון להבאת ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּפרכת

הּנה יקּדים מי את סדר אבל הּפרכת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשה

ההקמה סדר ּכי לצד אֹו ּפקּודי, ּבפרׁשת ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּובא

הזּכר ולא ּפקּודי ּבפרׁשת אּלא מקֹומֹו זה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֻאין

מׁשּמׁש מה לֹומר אּלא הארֹון הבאת ְֲֵֶַַַַָָָָָּכאן

הּקדׁש ּבין להבּדיל ׁשהּוא ּמעׂשיו ּומה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּפרכת

הארֹון, ׁשל מקֹומֹו ׁשהּוא הּקדׁשים קדׁש ְֳִֵֶֶֶַָָָֹּובין

ותדרׁשּנּו קֹודם מי לֹומר ּדקּדק לא ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹלזה

ְִּבמקֹומֹו:



סי dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

הּמזּבח אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמזרח,
אּמֹות עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה .והּׁשלחן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

(åì)úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון מגין(איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ׁשם∑¯˜Ì.הּצּורֹות ולא האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵֵָָֹ

אּמֹות י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: .האמנּות, ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ: ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ß hay 'l iyiy mei ß

æë(à)Cøà úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà LîçåúBnà L §¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−

:Búî÷«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט אֹומר:(זבחים יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

ּומה ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנאמר
ּולמעלה סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: החיים.אני אור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

(á)åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®
:úLçð Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם �LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ
מח) נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֲִָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑יּורֹות הּדׁשן∑B�M„Ï.ּכמין לסּפֹות קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי פ)לתֹוכם, "וּתׁשרׁש(תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה)ׁשרׁשיה", וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". יז)"ּובכלּֿתבּואתי ּפרּיה",(ישעיה "ּבסעפיה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
י)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף וכמֹוהּו:(ירמיה עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", האחרֹון "וזה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
כא) א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו וכן:(ישעיה אבניה, הסירּו מאבן", ה)"סּקלּו ויסּקלהּו".(שם "ויעּזקהּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

אדׁשצנדר"יר ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן והן∑ÂÈÚÈÂ.אף הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִַַַַָָ¿»»ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וודי"ל ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי הּזבחים∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּכמין ּדם ּבהם ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»

ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמין

ÏÎz‡לו ‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ� ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ� d˙È ÈtÁ˙Â È‰B�¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ� „aÚz È‰B�Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÁaÊn.א) ˙‡ ˙ÈNÚÂאמראמר ולא הּמזּבח ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«ְְִֵַַַַָָֹ

ּבמצות הּמזּכר אל ׁשחֹוזר אּולי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻמזּבח.

ּתבנית את ט') כ"ה (לעיל ּדכתיב ְְְְִִִֵֵַַָהּכללּות

הּמזּבח, וׁשםהראהּו ּכליו ּכל ואתּתבנית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּתבניתֹוולזהאמר אתהּמזּבחׁשהראיתי ועׂשית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּטים: עצי מּבפנים ׁשּיהיה ְְֲִִִִִִִֵֶֶָצרי



dnexzסב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` '` ycew zay ß

(è)íéòì÷ äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨§¨¦̧
:úçàä äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥¨−¨«¤¨«

i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ּכתרּגּום סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּככברה מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ‰‡Á˙.ׁשל ‰‡tÏ∑ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים∑Ì‰È�„‡Â.לעּמּודחמׁש עלׁשל יֹוׁשבים האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
קנּדסין ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים וטּבעתהארץ ג', ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻנחׁשת
להּציב ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּונקלּיֹות

החצר מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ‰ÌÈ„nÚ.ּדלתֹות, ÈÂÂ∑האּונקלּיֹות .הם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ»≈»«Àƒְְִֵָ
Ì‰È˜LÁÂ∑,ּבאמצעם ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין «¬À≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע יטא ּתרּגּומֹו:)(שופטים חבּוׁשים", חמֹורים צמד "ועּמֹו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.חׁשּוקים ֲִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עׂשרים י)ועּמּודיו הריב"א(כז, ּבתֹוספֹות ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צריְך ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה פל"ש",ּבפׁשטּותועֹוד). ׁשּקֹורין קּונּדסין "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻותּו

(àé)åéãenòå Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´
íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−

óñk: ¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§¨−¨£¦¦¬©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑קרּוי הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא יא)קדם מערבא(דברים יּמא האחרֹון", ‡n‰."הּים ÌÈMÓÁ∑ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ«»
מּכאן הּפתח לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאֹותן

ׁשּנא וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף אּמה",וכן עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּפתח ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס .וילֹון ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ãé)ìL íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò LîçåäL ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äL §©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ּדרֹומית ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּמֹות, חמׁש לּׁשליׁשי הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמזרחית

לּמערב י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף .וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ÓB¯c‡ט ¯·Ú Áe¯Ï ‡�kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

�LÁ‡י ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡�etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ
:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

Á�ÈcÓ‡יג ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

צּנֹורּיֹות חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, לׂשאתם∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלע"ז הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית ְְֲִִִִַַָ«¿…»ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח ל)על אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ

וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ÂÈÏk."היחּתה ÏÎÏ∑:ּכליוּכמֹו .ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

i"yx£¯aÎÓ∑ּומקרא רׁשת. ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, .זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל הן":סֹובב. 'אּלּו «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
העץ. וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגלמי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח שש)אף אחרים ּגבהֹו,(ספרים ׁשל אּמֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכדברי
'איזהּו ּבזבחים: ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב
קרּויים הּללּו אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּכרּכֹוב?
ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכרּכב.
הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ׁשּבּדפן זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹותרץ
ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהּגיע

למזּבח עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים עֹוליןהעליֹונים ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבֹו.
הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּתעׂשה

אדמה חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מלאמזּבח הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה והּכבׁש חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, החצר לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָחּוט
מ"ט ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה לא קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהאֹומר:

הּמקרא מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט, מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה .מּדֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(å)íúà úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
úLçð: §«¤

(æ)úòìö ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©¨−©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ
:Búà úàNa çaænä©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)ïk øäa Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨¨−¥¬
:eNòé©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·�∑,אחד עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
סּדן ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו .ׁשּיהא ְְְִֵֶַַַַָָ

„�LÁ‡ד ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁ�c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

ÈÚ‡cו ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ� ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿



סג dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` '` ycew zay ß

(è)íéòì÷ äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨§¨¦̧
:úçàä äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥¨−¨«¤¨«

i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ּכתרּגּום סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּככברה מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ‰‡Á˙.ׁשל ‰‡tÏ∑ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים∑Ì‰È�„‡Â.לעּמּודחמׁש עלׁשל יֹוׁשבים האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
קנּדסין ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים וטּבעתהארץ ג', ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻנחׁשת
להּציב ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּונקלּיֹות

החצר מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ‰ÌÈ„nÚ.ּדלתֹות, ÈÂÂ∑האּונקלּיֹות .הם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ»≈»«Àƒְְִֵָ
Ì‰È˜LÁÂ∑,ּבאמצעם ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין «¬À≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע יטא ּתרּגּומֹו:)(שופטים חבּוׁשים", חמֹורים צמד "ועּמֹו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.חׁשּוקים ֲִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עׂשרים י)ועּמּודיו הריב"א(כז, ּבתֹוספֹות ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צריְך ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה פל"ש",ּבפׁשטּותועֹוד). ׁשּקֹורין קּונּדסין "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻותּו

(àé)åéãenòå Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´
íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−

óñk: ¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§¨−¨£¦¦¬©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑קרּוי הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא יא)קדם מערבא(דברים יּמא האחרֹון", ‡n‰."הּים ÌÈMÓÁ∑ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ«»
מּכאן הּפתח לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאֹותן

ׁשּנא וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף אּמה",וכן עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּפתח ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס .וילֹון ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ãé)ìL íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò LîçåäL ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äL §©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ּדרֹומית ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּמֹות, חמׁש לּׁשליׁשי הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמזרחית

לּמערב י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף .וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ÓB¯c‡ט ¯·Ú Áe¯Ï ‡�kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

�LÁ‡י ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡�etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ
:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

Á�ÈcÓ‡יג ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»



סד
íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôää ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåeúøëiå äîìL ïéáe íøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬
:íäéðL úéøáæëìL ñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL Cìnä ìriå:Léà óìà íéL §¦−§¥¤«©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬¤−¤¦«

çëíéLãç íéðL ïBðálá eéäé Lãç úBôéìç Lãça íéôìà úøùr äðBðáì íçìLiå©¦§¨¥´§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ£¦½µŸ¤¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−
:ñnä-ìr íøéðãàå Búéáaèëì éäéåáöç óìà íéðîLe ìañ àNð óìà íéráL äîìL §¥®©«£«Ÿ¦−̈©©¨«©§¦¯¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥¬

:øäaìì íéávpä éøOî ãáììL äëàìnä-ìr øLà äîìLìLe íéôìà úLúBàî L ¨¨«§Â©Â¦¨¥¸©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´©©§¨½̈§¬Ÿ¤£¨¦−§´Ÿ¥®
:äëàìna íéNòä íra íéãøäàìãqéì úBø÷é íéðáà úBìãb íéðáà eòqiå Cìnä åöéå ¨«Ÿ¦´¨½̈¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´©¤¿¤©©¦ÁÁ£¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²§©¥¬

:úéæâ éðáà úéaäáìíéðáàäå íéörä eðéëiå íéìábäå íBøéç éðáe äîìL éða eìñôiå ©−̈¦©§¥¬¨¦«©¦§§ºŸ¥¯§Ÿ²ŸŸ¥¬¦−§©¦§¦®©¨¦²¨«¥¦¬§¨«£¨¦−
:úéaä úBðáìåàäðL íéðBîLá éäéåìûøNé-éða úàöì äðL úBàî òaøàå ¦§¬©¨«¦©§¦´¦§¦´¨¨´§©§©´¥´¨¿̈§¥´§¥«¦§¨¥´

ïáiå ìûøNé-ìr äîìL Cìîì éðMä Lãçä àeä åæ Lãça úéréáøä äðMa íéøöî-õøàî¥¤«¤¦§©Á¦Á©¨¨̧¨«§¦¦¹§´Ÿ¤¦Àµ©´Ÿ¤©¥¦½¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ©¦§¨¥®©¦¬¤
:ýåýéì úéaäáBaçø íéøNrå Bkøà änà-íéML ýåýéì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå ©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦£¤̧¨¹̈©¤³¤§ŸŸÆ©«Ÿ̈½¦¦«©¨¬¨§−§¤§¦´¨§®

ìLe:BúîB÷ änà íéLâáçø éðt-ìr Bkøà änà íéøNr úéaä ìëéä éðt-ìr íìeàäå §Ÿ¦¬©−̈«¨«§¨«À̈©§¥Æ¥©´©©½¦¤§¦³©¨Æ¨§½©§¥−´Ÿ©
:úéaä éðt-ìr Baçø änàa øNr úéaäã:íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nriåäïáiå ©¨®¦¤¯¤¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦©©©́©½̈¦©¥−§ª¦¬£ª¦«©¦Á¤

:áéáñ úBòìö Nriå øéácìå ìëéäì áéáñ úéaä úBøé÷-úà áéáñ réöé úéaä øé÷-ìr©¦̧©©³¦¨¦̧©Æ¨¦½¤¦³©©̧¦Æ¨¦½©¥«−̈§©§¦®©©¬©§¨−¨«¦
åòáL úéLéìMäå daçø änàa LL äðëézäå daçø änàa Lîç äðzçzä réöiä©¨¦̧©©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´¨§À̈§©¦«Ÿ¨Æ¥³¨«©¨Æ¨§½̈§©̧§¦¦½¤¬©

:úéaä úBøé÷a æçà ézìáì äöeç áéáñ úéaì ïúð úBòøâî ék daçø änàaæúéaäå ¨«©−̈¨§¨®¦¿¦§¨Á¨©̧©©³¦¨¦Æ½¨§¦§¦¬£−Ÿ§¦¬©¨«¦§©©̧¦Æ
wîe äðáð òqî äîìL ïáà Búðaäa:Búðaäa úéaa òîLð-àì ìæøá éìk-ìk ïæøbäå úBá §¦¨´Ÿ½¤«¤§¥¨¬©¨−¦§¨®©¨³§©©§¤Æ¨§¦´©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦§¦¨«Ÿ«

çäðëézä-ïîe äðëézä-ìr eìré íéleìáe úéðîéä úéaä óúk-ìà äðëézä òìvä çút¤À©©¥¨Æ©¦´Ÿ½̈¤¤¬¤©©−¦©§¨¦®§¦À©«£Æ©©¦´Ÿ½̈¦©¦«Ÿ−̈
ìMä-ìà:íéLè:íéæøàa úøãNe íéáb úéaä-úà ïtñiå eälëéå úéaä-úà ïáiåéïáiå ¤©§¦¦«©¦¬¤¤©©−¦©§©¥®©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ¥¦½§¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤

:íéæøà éöra úéaä-úà æçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä-ìk-ìr réöiä-úààééäéå ¤©¨¦̧©Æ©¨©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ¤©©−¦©«£¥¬£¨¦«©§¦Æ
:øîàì äîìL-ìà ýåýé-øáãáééètLî-úàå éúwça Cìz-íà äðá äzà-øLà äfä úéaä §©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹£¤©¨´Ÿ¤À¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤¦§¨©´

ãåc-ìà ézøac øLà Czà éøác-úà éúî÷äå íäa úëìì éúBöî-ìk-úà zøîLå äùrz©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬¤¨¦§©−¨¤¤́¨¤®©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈£¤¬¦©−§¦¤¨¦¬
éáà:Eâé:ìàøNé énr-úà áærà àìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¨¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«

áò÷ 'îòá äñôãð ùãåç ùàø úáùì äøèôä

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|ïîbøàå úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
äòaøà íäéãnò í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§¨−©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´©§¨½̈

äòaøà íäéðãàå: §©§¥¤−©§¨¨«

(æé)óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤
:úLçð íäéðãàå§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑אבל ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאן ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב .לּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîça íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤

i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ׁשּבּמזרח חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒְִֵֶַָָ
חמּׁשים מרּבעת חמּׁשיםהיתה ּבׂשפת ּפתחֹו מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

לאחֹוריו רוח אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהחיצֹונים
לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּמׁשּכן ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה לפניועׂשרים חצר חמּׁשים, על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
כג) ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות �LÁ˙.ּגבּה Ì‰È�„‡Â∑,הּמס אדני להביא ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ

נאמרּו לא ּתאמר: נראהׁשּלא ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן חזר ׁשּלכ החיים.ּבעיני, אור ְְְֵֶַַָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודיםׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי ׁשּלאּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּלא היריעֹות ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתהא
מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָינּועּו

לג) לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ"אהל

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּותלּויין קׁשּורין אֹו ּבארץ ּתחּובין אם יֹודע יט)ואיני כז, אסּורה(רׁש"י ּבנין מלאכת ּדהּנה, להלכה. מינּה נפקא ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּפי על קבע' 'ּבנין ׁשל הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת

'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכְך ּדי הּׁשני, הּצד לפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואּלּו

סימן. יעי"ו פסוקים, תרומהצ"ו פרשת חסלת

ÔÈ„¯Òטו È¯NÚ LÓÁ ‡�È�z ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»
:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ� ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ� ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט d�ÁÏt ÏÎa ‡�kLÓ È�‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ� ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יח) ˙Bn‡ LÓÁ:ּתעׂשּו וכן (ׁשם) ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּתרּומהעּין ּפרׁשת חסלת »≈«¿ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ



סה
íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôää ÷øô à íéëìîá
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.äë ÷øt,g"i wxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z`c`ny - "ezeyrl jaalae jitac`naexw

xeaic ,daygn :miyeald dylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe

dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly

,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta

aexw jk lk oi`y ,ep` miyge

?'d zad` mc`l didzy lwe

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

d"awd zlecba mc`d zeppeazd

zad` ly ybxd ea xxerzn -

leki df xacy xg`n ,mxa .'d

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xak
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dad` .d"awdl l`xyinef`id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil jxevd on oi`

dpipre dzernyn xiaqd owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly

okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

`ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec

,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli`

ilg cxtp `ed cvik yibxiep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner

,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z` envrn

- ecil dxiar d`aykyyegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn

mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y

.d"awd
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,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea
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יד.1. לב, דברים

לשבוע פרשת תרומה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק  

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח שבט
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט 

יום שני - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק 

יום חמישי - כ"ט שבט
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שלישי - כ"ז שבט
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - ל' שבט
מפרק קמה

עד סוף פרק קנ 

שבת קודש - א' אדר א'
מפרק א עד סוף פרק ט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly
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yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta
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d"awd zlecba mc`d zeppeazd
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dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xak

c`nalde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

,okl ,xiaqd - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi

,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax

cg` lka dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa

dad` .d"awdl l`xyinef`id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil jxevd on oi`

dpipre dzernyn xiaqd owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly

okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

`ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec

,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli`

ilg cxtp `ed cvik yibxiep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner

,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z` envrn

- ecil dxiar d`aykyyegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn
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¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéaz` ddwnd §¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea

ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mrøøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåa úøzñîä ,ãçà 'äì Búáäàixd ©£¨©¤¨©§ª¤¤§©©¦§¨§¦¨¥

,oky ,d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt mey ila xacd xexa

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway lwe ryx mb ,xen`k

¯ ."Eááìáe" :áeúkL eäæå§¤¤¨¦§¨§
dxez miiwl leki icediy

ealay dad`a zeevne

zad`a wx `le - .d"awdl

zeevne dxez meiwa ,oky :'d

rpnidl ,"rxn xeq" mb epyi

zyxcp jk lre ,zexiarn

.d"awdn cgtd ,'d z`xi

,cin owfd epax oiivn ,okl

ef dad`yzllekmb dkeza

ecia ef d`xi cvne ,d`xi

.dxiar zeyrln rpnidl

¯ da ììëðå,ef dad`aíb §¦§¨¨©
¯ ,eìéçc,d`xi¯ eðéäc §¦§©§

,cgtde `xendãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥
Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦

¯ ,Lnî Lôð úøéñîa elôà ,Cøaúé Búecçàåul`ii m` mb §©§¦§¨¥£¦¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly ick eytp z` xeqnlíòè íeL éìa§¦©©

¯ âOî ìëNå,eytp z` xeqnl eilr recn¯ .éäìà òáèa àlàitk §¥¤ª¨¤¨§¤©¡Ÿ¦
- eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna ,h"i wxta xaqedy

jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a dnypd zkynp jk

cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl` "rah" meyn

mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y - irah

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m`,úBåàzä úøéáLa ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£
¯ ,äúéî éøeqiî älwäixd - eytp z` xeqnl mb oken ixd `ede ©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`ceyúðéçáa ïä ,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©
¯ ,"òøî øeñ",zexiar ziiyrn rpnidlìL äl÷ äøáòî elôà ¥©£¦¥£¥¨©¨¤

¯ ,íéøôBñ éøácdxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi` `idy ¦§¥§¦
,envra helyl ezlkia dfa mb -¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥

,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¥©©¤¦§¨¨¦¦§©§§
¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ äãBáòaitk ,`heg `edy drya ©£¨¨¨©¨¦§©©£¤

,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy

,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a

- dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy xg`ne

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`aef,ef dxiar iciÎlr mb ,oky ,

oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed

y onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcearixg`

dxf dceara :dxiard ziiyrmb d"awdn cxtp x`yp `ed ,ixg`l

zecxtidd ,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
.ë"çà äáåùú úåùòì
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יד.1. לב, דברים



hayסח g"kÎf"k iriaxÎiyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ז שלישי יום

,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòå 'éçáá ïäå,62 'nr cr.ä÷ãöä úãåáò

שבט כ"ח רביעי יום
יוםשלישֿירביעיכ"זֿכ"חשבט

,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäåly dgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`dãâð álä õîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥©£¦¦§¨§Ÿ¤©¥¤¤

¯ ,øöiä,rxdúà ãéaënä ©¥¤©©§¦¤
¯ ,äìöò åéìò ìétîe Bôeb©¦¨¨©§¨

(zelvrd) `idyúðéçaî¦§¦©
LôpaL øôòä ãBñé§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
çøè da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨Ÿ©
äøBza ìîòì :ïBâk ,ìîòå§¨¨§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxez÷éñt àì̈¨¦

¯ ,àñøbî déîetdribi yxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¥¦¦§¨
.dnevrì"æø øîàîëe5éøác ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©¦§¥

øBîçëå ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ§©£
älôúì ïëå ,"éBàNîì§©§§¥¦§¦¨

¯ äðeëajezn didzy §©¨¨
,dribiïëå ,Lnî Bçk ìëa§¨Ÿ©¨§¥

øáãa àéäL 'ä úãBáòa©£©¤¦§¨¨
úãBáò Bîk ,ïBîîaL¤§¨§£©

¯ ;ä÷ãväo`k miiepn ©§¨¨
dyly - mixac dyly

mlerd mdilry micenrd

dcear ,dxez" :cner

mewna `id dlitzy)

."micqg zelinb ,(zepaxw

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúåxaecnyk §©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨

fafai `ly ,eze` dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece`

,jkl etqk z`¯ ,Bôeb úeàéøáezeyxcp ea ,'d zcear ly oipra §¦
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

íéNiLk ,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨§¤¨¦
ìëa øöiä çvðlL ,Baì ìà¤¦¤§©¥©©¥¤§¨
úBNòìå ,äfî øúBéå ,äæ¤§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¤§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd

ode eteba od un`zdle ,rxd

,'d zcear ipipra epenna

df lk ixdéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥
éøeqéå ,eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥
äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥¨¨
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷î§©¥§©£¨§¨

,calaeBãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
úBçzLäì äòL éôì§¦¨¨§¦§©£
¯ ,íBìLå ñç äøæ äãBáòìz` xqen did icedi lky ,epcnly itk ©£¨¨¨©§¨

zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`fe ,dxf dcear cearl `ly eytp

.dlw dryl `l elit` 'dïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL ìëå§¨¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
¯,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y mbe sebd zevn`zd z` mb

¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãkedfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick §¥§¨§¨§¨¨¤
gvpl6.¯ ,eðéäcelv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddäNòiLk §©§§¤©£¤

¯ Bæ äãBáòa Cøaúé BðBöøzevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb §¦§¨¥©£¨
,zcgein¯ da älbúé,ef dcearaúðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt ¦§©¤¨§¦¦§¨¤§¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìå áø éelâå íéðt,mincewd miwxta epcnly itk ¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥§¨
ote`a d"awd ly epevx zeinipt dxi`n - 'd zceare zeevnd oipray

lbzd ly.zeíeL ïéàLëe§¤¥
ïBéìòä ïBöøa íéðt øzñä¤§¥¨¦¨¨¨¤§
ììk ãøôð øác ïéà éæà ¯£©¥¨¨¦§¨§¨

¯ ììëe,zewl`nLé úBéäì §¨¦§¥
¯ .Bîöò éðôa øáãåitk §¨¨¦§¥©§

dybxddy ,epcnly

yibxdl mileki mi`xapy

xacle "yi"l ,mnvr z`

jkn zraep - d"awdn cxtp

`id oeilrd oevx zeinipty

ribnyk eli`e .mlrda

zcearle devn meiwl xacd

zeinipt dlbzn f`y ,'d

zniiw `l - oeilrd oevx

znxebd daiqd `linn

envr z` yibxdl `xapl

ipta "ze`ivn"le "yi"l

.envr¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìåz` digny ef §¨Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
,sebd¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦

¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§§¥¨©¦§¨§¥
d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe 'd zcear iciÎlry ,ixd

`ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei oldl .cegid zilkza

:devnd meiw zryl wx `le ,cinzl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á
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ב.5. ה, זרה א)6.עבודה - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

hay e"k ipy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ו שני יום

,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øîåàäù óàå,62 'nr cr.òãåðë åéìò

owfd epaxy `l` - cala dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn

`ly ,dxf dceara mb dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn

mb ritydl dciay daeyz iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi

drey `l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara

mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl

mb dti egek - lewiy eze`y ixd .'dxf dcear'l d`egzydd zrya

`ed ,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn rpnidl ick

:oldl owfd epax xne` jk lr .d"awdn dyrn zrya cxtpíb éøäå©£¥©
¯ Ck øçà äáeLz úBNòì ìBëé äøæ äãBáòa,gihazyixg`y ©£¨¨¨¨©£§¨©©¨

l`yizy xyt` ,jk .d"awdn cxtp didi `l ,dxiard ziiyr

cxtp zeidl `ly oexzt el yi dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd

zeknzqd lr ,mxa ,daeyz iciÎlr - `hgd ziiyr ixg` d"awdn

xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy "daeyz" lr efk

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` - aey`e `hg`2qgiay ixd ,

dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyne ,jk xg`

icinzoi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn

lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed

leki `edy myky ,zepwqta xnel xyt` ,`eti` ,cvik - "daeyz"

lr ?zxg` dxiar lkn rpnidl leki `ed jk - dxf dcearn rpnidl

ecia miwitqn oi`" mixne` l"f epinkgy dn :daeyzd d`a jk

zlekid z` ixnbl epnn milhepy dpeekd oi` ,"daeyz zeyrl

oi` :cala z`f wx `id dpeekd .daeyz zeyrlmixferoi` ,jka el

un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`znd rbxd z` el miwtqn

gece,jk .zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere envr z` w

dcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl ecia yi ok`y

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnp `ed z`f lkae - dxf

dyrn zrya.

¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàå]ecia §©¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦
,daeyz zeyrløLkä úòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©©Ÿ¤

¯ ,äáeLz úBNòìz` dlrnln mc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©£§¨
zrya jneqy in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd

okn xg`ly jk lr `hgd

- daeyza xefgimixfer `l

jka dlrnln el`le

zepncfdd z` el mipzep

.jkläòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨
Eì ïéà ¯ äáeLz äNòå§¨¨§¨¥§
éðôa ãîBòL øác̈¨¤¥¦§¥

¯ .[äáeLzäzxfer daeyz ©§¨
dceara mby ixd .cinz

jnzqdl leki did dxf

didi `l `hgd xg`ly

iciÎlr ,d"awdn cxtp

.dyriy "daeyz"dïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨
äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò BLôð øñîì ïnæîe§ª¨¦§Ÿ©§©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨

¯ ,Ck øçà äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà äøæ`ed :xnelk ¨¨£¦§¦¨¨§©£§¨©©¨

dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp z` xeqni

f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg` dipyl

zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi` ixd

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya`ly ,el dwitqn - `hgd

.dxf dcearl zeegzydl

?gek dfi`ae ?dnl jk lke

¯ eðéäå,df ixdøBà éðtî §©§¦§¥
¯ íLôða Laìîä 'äly ©§ª¨§©§¨

,l`xyi ipaìéòì økæpk3, ©¦§¨§¥
¯ BðéàLepi` df 'd xe` ¤¥

,ììk äòLå ïîæ úðéçáa¦§¦©§©§¨¨§¨
,ïîfäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©§©

¯ ,åéìò ìLBîe èélLålr §©¦¥¨¨
,onfdòãBpk4¯ .xen`d lk ©©

ji` ,dl`yl xywa `ed

zxzeqnd dad`d zpzep

dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl gekd z` icedil

zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl ."rxn xeq" -

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva ,"aeh dyre"a
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íéøîà éèå÷éì
áåùàå àèçà øîåàäù óàå

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå
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ב.2. פה, יט.3.יומא -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰שאומר "וי"ל :

נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".ÂÈ˙¯הוא. דזמן מזה



סט hay g"kÎf"k iriaxÎiyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ז שלישי יום

,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòå 'éçáá ïäå,62 'nr cr.ä÷ãöä úãåáò

שבט כ"ח רביעי יום
יוםשלישֿירביעיכ"זֿכ"חשבט

,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäåly dgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`dãâð álä õîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥©£¦¦§¨§Ÿ¤©¥¤¤

¯ ,øöiä,rxdúà ãéaënä ©¥¤©©§¦¤
¯ ,äìöò åéìò ìétîe Bôeb©¦¨¨©§¨

(zelvrd) `idyúðéçaî¦§¦©
LôpaL øôòä ãBñé§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
çøè da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨Ÿ©
äøBza ìîòì :ïBâk ,ìîòå§¨¨§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxez÷éñt àì̈¨¦

¯ ,àñøbî déîetdribi yxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¥¦¦§¨
.dnevrì"æø øîàîëe5éøác ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©¦§¥

øBîçëå ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ§©£
älôúì ïëå ,"éBàNîì§©§§¥¦§¦¨

¯ äðeëajezn didzy §©¨¨
,dribiïëå ,Lnî Bçk ìëa§¨Ÿ©¨§¥

øáãa àéäL 'ä úãBáòa©£©¤¦§¨¨
úãBáò Bîk ,ïBîîaL¤§¨§£©

¯ ;ä÷ãväo`k miiepn ©§¨¨
dyly - mixac dyly

mlerd mdilry micenrd

dcear ,dxez" :cner

mewna `id dlitzy)

."micqg zelinb ,(zepaxw

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúåxaecnyk §©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨

fafai `ly ,eze` dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece`

,jkl etqk z`¯ ,Bôeb úeàéøáezeyxcp ea ,'d zcear ly oipra §¦
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

íéNiLk ,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨§¤¨¦
ìëa øöiä çvðlL ,Baì ìà¤¦¤§©¥©©¥¤§¨
úBNòìå ,äfî øúBéå ,äæ¤§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¤§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd

ode eteba od un`zdle ,rxd

,'d zcear ipipra epenna

df lk ixdéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥
éøeqéå ,eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥
äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥¨¨
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷î§©¥§©£¨§¨

,calaeBãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
úBçzLäì äòL éôì§¦¨¨§¦§©£
¯ ,íBìLå ñç äøæ äãBáòìz` xqen did icedi lky ,epcnly itk ©£¨¨¨©§¨

zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`fe ,dxf dcear cearl `ly eytp

.dlw dryl `l elit` 'dïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL ìëå§¨¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
¯,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y mbe sebd zevn`zd z` mb

¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãkedfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick §¥§¨§¨§¨¨¤
gvpl6.¯ ,eðéäcelv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddäNòiLk §©§§¤©£¤

¯ Bæ äãBáòa Cøaúé BðBöøzevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb §¦§¨¥©£¨
,zcgein¯ da älbúé,ef dcearaúðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt ¦§©¤¨§¦¦§¨¤§¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìå áø éelâå íéðt,mincewd miwxta epcnly itk ¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥§¨
ote`a d"awd ly epevx zeinipt dxi`n - 'd zceare zeevnd oipray

lbzd ly.zeíeL ïéàLëe§¤¥
ïBéìòä ïBöøa íéðt øzñä¤§¥¨¦¨¨¨¤§
ììk ãøôð øác ïéà éæà ¯£©¥¨¨¦§¨§¨

¯ ììëe,zewl`nLé úBéäì §¨¦§¥
¯ .Bîöò éðôa øáãåitk §¨¨¦§¥©§

dybxddy ,epcnly

yibxdl mileki mi`xapy

xacle "yi"l ,mnvr z`

jkn zraep - d"awdn cxtp

`id oeilrd oevx zeinipty

ribnyk eli`e .mlrda

zcearle devn meiwl xacd

zeinipt dlbzn f`y ,'d

zniiw `l - oeilrd oevx

znxebd daiqd `linn

envr z` yibxdl `xapl

ipta "ze`ivn"le "yi"l

.envr¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìåz` digny ef §¨Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
,sebd¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦

¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§§¥¨©¦§¨§¥
d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe 'd zcear iciÎlry ,ixd

`ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei oldl .cegid zilkza

:devnd meiw zryl wx `le ,cinzl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á
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ב.5. ה, זרה א)6.עבודה - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק



`'ע xc` '`Îhay 'l w"ayÎiyiy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ל' שישי יום

,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr.ì"ðë äòù ìëáå

א' אדר א' קודש שבת יום

,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr.ì"ðë áöòä
'àøãà'à-èáù'ì÷"áù-éùéùíåé

änì ,ïáeé äæáe,äøBz äðLîa ,íBìMä åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥¨
¯,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcì,mi`ad zexecl wx `l ©¤¦§§¨¨¤

¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ìdpipryåéìò ìa÷ì ¦§§¦©§©©£©¦§¨§©¥¨¨
úøéñîa íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

¯ ,Lôðixd xyt` ,dxe`kl ¤¤
:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìux`l qpkpy xecl ¨¤
,l`xyiíëàøBîe íëcçt"©§§¤©£¤

"'Bâå 'ä ïzé12¯ ;,dn myl ¦¥§
zexiqnl miwewf eid ,`eti`

- xacnd xec enk ?ytp

llk jiiy did `ly

`eal mze` ul`i edyiny

xeqnl ekxhviy jk icil

xeca mb ixd jk - mytp z`

`l ,l`xyi ux`l qpkpy

zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghadd zngn) jiiy did

xaccbpk.ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny zekln

ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv ,`eti` ,dn myl

?mei lka miinrt cere - rny z`ixw iciÎlríeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦
'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©

¯ ,Bãeçé ìòdzernyn efy ©¦
on okle ,rny z`ixw ly

miinrt" d`xewl gxkdd

,"mei lkaòeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©
íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨
,BðBøëfî Léîé àì äìéìå̈©§¨Ÿ¨¦¦¦§
ãâð ãîòì ìëeé äæa ék¦¨¤©©£Ÿ¤¤
ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé¦§§©§¨¦§¨

¯ ,äòL ìëáe úòixg` mb ¥§¨¨¨
'"ebe ixg` dpfe" f`y ,dyn

w"k oeyl - xvid zngln -

,`"hily x"enc`økæpk©¦§¨
:ìéòìezepekp z` exkfay - §¥

miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp z` xeqnl zicinzd

.zeevnde dxezd lk z`

.åë ÷øtlkl "c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
Îlr zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icediici

cg` lkay zxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin

cvik ,zevr `iyie ,owfd epax

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

helwl lbeqn ald oi` mllbay

.d`xide dad`d zeybx z`

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
ricedl jixv ,df oebk xaca

,lecb llkïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨
éðL ïBâk ,éîLb øác çvðì§©¥©¨¨©§¦§§¥
íò äæ íé÷aàúnä íéLðà£¨¦©¦§©§¦¤¦
äpä ,äæ úà äæ ìétäì äæ¤§©¦¤¤¤¦¥

¯ àeä ãçàä íà,wa`zn ¦¨¤¨
çvðé ,úeãáëe úeìöòa§©§§¥§ª©
àeä íà íb ,ìtéå ì÷a§©§¦Ÿ©¦

¯ Bøáçî øúBé øBabzelvr ly drepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¦¥¥£¥
ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegek z` xxeri `l - zeplyxe

.epnn¯ ,øöiä ïBçöða Lnî äëkwfg aehd xvidy ,zexnly ¨¨©¨§¦§©¥¤
daxd dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd onøLôà éà¦¤§¨
¯ Bçvðì,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòadrepza mipezpyk §©§§©§§¥

,zecake zelvr ly

úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§
ék ,ïáàk álä íeèîèå§¦§©¥§¤¤¦

¯ íàxvid z` gvpl xyt` ¦
ecbp mingelyk rxd

äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨
Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨
áöòå äâàc ãeðãð ìkî¦¨¦§§¨¨¨¤¤
:áeúkM äîe .íìBòä¨©¤¨
"øúBî äéäé áöò ìëa"1, §¨¤¤¦§¤¨
ïBøúé äæéà äéäiL Leøt¥¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîe- zeavrdn ©£¨¦¤
on yi zeavra mby ixd

epax jk lr dper - ?aehd

:owfdlî ,äaøcà äpäïBL ¦¥©§©¨¦¨
¯ äæ,"xzen didi"òîLî ¤©§©

äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò ãvî áöòäL¤¨¤¤¦©©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤
¯ ,eðéäå .ïBøúé`eaz "avr"dny,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä ¦§§©§©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú

îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í
ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî

:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
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כה.12. יא, כג.1.דברים יד, משלי

hay h"k iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ט חמישי יום

,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìòîì äæ ãåçéå,al 'nr cr.à"îá ù"îë

¯ äìòîì äæ ãeçéåseq oi` xe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,mipeilrd zenlera ,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlréçöð àeä¦§¦

¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøe Cøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì`linn §¨¨¤¦¦§¨¥§§©§¨¥©§©
,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe d"awd mr zecg`zdd mbïëå§¥

¯,ep` epnlera mbéelb¦
àéäL ,BøeaãaL BðBöø§¤§¦¤¦
Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä©¨¦§¦§

áeúkL7eðéäìà øáãe" : ¤¨§©¡Ÿ¥
åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é̈§¨§¨¨

"'eë íéîi÷å íéiç8àìå" , ¨¦§©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
d"awd ly epevx zelbzdy

- zigvp `id ,dxezd ixaca

dzecg`zd mb ,`linn ixd

mr icedi ly ytp ly

Îlr ,jxazi epevxe d"awd

meiwe dxezd cenil ici

.zigvp `id - zeevndàlà¤¨
¯ ähîlL,ep` epnlera ¤§©¨

¯ àeä,zecg`zddúçz©©
¯ ,ïîfäytpd mb ,oky ©§©

,onfd zgz dpezp dhnl

`id ytpd zecg`zde

dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨
Bà äøBza da ÷ñBòL¤¥¨©¨

ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck øçà ék ,äåöîa§¦§¨¦©©¨¦¥§¨¨©¥¦§¨¥©¦
ïéàL ,éøîâì íéìèa íéøáãa ÷ñBòLk ,eðéäå ähîì ïBéìòä̈¤§§©¨§©§§¤¥¦§¨¦§¥¦§©§¥¤¥

¯ .'ä úãBáòì ììk Cøö íäa,dhnl o`k ,cxtp `ed ,f`y ¨¤Ÿ¤§¨©£©
.devnd e` dxezd iciÎlr xvepy ,"oeilrd cegi"dn-ét-ìò-óàå§©©¦

,älôúìå äøBúì ,Ck øçà 'ä úãBáòì áLå øæBçLk ,ïë¥§¤¥§¨©£©©©¨§¨§¦§¦¨
¯ æà ÷ñòì Bì øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîeonf eze`a §©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨©£Ÿ¨

,milha mixaca wqrzdy,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå äøBza©¨§Ÿ¨©¦§©
ì"æø øîàîk10ãò íMî ææ àì ¯ áLå äNò úåöî ìò øáò" : §©£©©©¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨¦¨©

¯ ."Bì ïéìçBnL,dhnl mb ,xfeg `ed f`e ,cin el oilgen :xnelk ¤£¦
.epevxe d"awd mr cg`zne¯ äæìådlignd zyway iptn ,okle §¨¤

elit`y ,lirl xkfpd "cegi"l xfege cin zxferdlw drylepi`

lirl xkfpke cxtil dvex11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzíéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦

¯ ,íBé ìëa,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , §¨©£¦¨¤¥
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà,mei lk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦

¯ .äNò úåöî ìò øtëî äéäL,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥
,dxiard lr jk lk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt`

- dilr dlign miywane

ly oipr dxe`kl o`k yi ixd

eilry "aey`e `hg`"

oi`" :l"f epinkg mixne`

zeyrl ecia oiwitqn

jk lr xne` - ?"daeyz

:owfd epaxàèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨
¯ ïk íà àlà ,"áeLàåizn §¨¤¨¦¥

,"aey`e `hg`" `xwp df

àeä Lnî àèçä úòLaL¤¦§©©¥§©¨
Cëìe äáeLzä ìò CîBñ¥©©§¨§¨

¯ ,àèBçlr jneq `ed ik ¥
`lele ;"daeyz"d

.`heg did `l - "daeyz"d

dilr "daeyz" dze`y ixd

dnxb eli`k `id ,jneq `ed

oi`" zn`a okle ,`ehgl el

zeyrl ecia oiwitqn

ixd ,eppipra eli`e ."daeyz

,dxez lehia lr "epl glq"a

oi`"daeyz"d lr jneq `ed

df ixd ;`hgd dyrn zrya

`edy wxlykpxg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad okn¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîkd`x" §¤¦§¨¥§¨©¥
calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny ,ixd ."`"it z"db`

rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp zeidl `ly

didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa ly mcegi

zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl oken

,xacd i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn

cgiizdle cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy

,dlrnl df cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr

dkixv ,zewl` mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed

dreaw zeidlcinzdxezd meiwa `hazdle ,icedi ly ezrceza

.dry lka zeevnde
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íéøîà éèå÷éì
äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ
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עי '` xc` '`Îhay 'l w"ayÎiyiy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ל' שישי יום

,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr.ì"ðë äòù ìëáå

א' אדר א' קודש שבת יום

,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr.ì"ðë áöòä
'àøãà'à-èáù'ì÷"áù-éùéùíåé

änì ,ïáeé äæáe,äøBz äðLîa ,íBìMä åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥¨
¯,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcì,mi`ad zexecl wx `l ©¤¦§§¨¨¤

¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ìdpipryåéìò ìa÷ì ¦§§¦©§©©£©¦§¨§©¥¨¨
úøéñîa íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

¯ ,Lôðixd xyt` ,dxe`kl ¤¤
:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìux`l qpkpy xecl ¨¤
,l`xyiíëàøBîe íëcçt"©§§¤©£¤

"'Bâå 'ä ïzé12¯ ;,dn myl ¦¥§
zexiqnl miwewf eid ,`eti`

- xacnd xec enk ?ytp

llk jiiy did `ly

`eal mze` ul`i edyiny

xeqnl ekxhviy jk icil

xeca mb ixd jk - mytp z`

`l ,l`xyi ux`l qpkpy

zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghadd zngn) jiiy did

xaccbpk.ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny zekln

ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv ,`eti` ,dn myl

?mei lka miinrt cere - rny z`ixw iciÎlríeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦
'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©

¯ ,Bãeçé ìòdzernyn efy ©¦
on okle ,rny z`ixw ly

miinrt" d`xewl gxkdd

,"mei lkaòeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©
íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨
,BðBøëfî Léîé àì äìéìå̈©§¨Ÿ¨¦¦¦§
ãâð ãîòì ìëeé äæa ék¦¨¤©©£Ÿ¤¤
ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé¦§§©§¨¦§¨

¯ ,äòL ìëáe úòixg` mb ¥§¨¨¨
'"ebe ixg` dpfe" f`y ,dyn

w"k oeyl - xvid zngln -

,`"hily x"enc`økæpk©¦§¨
:ìéòìezepekp z` exkfay - §¥

miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp z` xeqnl zicinzd

.zeevnde dxezd lk z`

.åë ÷øtlkl "c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
Îlr zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icediici

cg` lkay zxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin

cvik ,zevr `iyie ,owfd epax

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

helwl lbeqn ald oi` mllbay

.d`xide dad`d zeybx z`

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
ricedl jixv ,df oebk xaca

,lecb llkïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨
éðL ïBâk ,éîLb øác çvðì§©¥©¨¨©§¦§§¥
íò äæ íé÷aàúnä íéLðà£¨¦©¦§©§¦¤¦
äpä ,äæ úà äæ ìétäì äæ¤§©¦¤¤¤¦¥

¯ àeä ãçàä íà,wa`zn ¦¨¤¨
çvðé ,úeãáëe úeìöòa§©§§¥§ª©
àeä íà íb ,ìtéå ì÷a§©§¦Ÿ©¦

¯ Bøáçî øúBé øBabzelvr ly drepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¦¥¥£¥
ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegek z` xxeri `l - zeplyxe

.epnn¯ ,øöiä ïBçöða Lnî äëkwfg aehd xvidy ,zexnly ¨¨©¨§¦§©¥¤
daxd dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly itk ,rxd xvidn

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe ,"jyegd onøLôà éà¦¤§¨
¯ Bçvðì,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòadrepza mipezpyk §©§§©§§¥

,zecake zelvr ly

úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§
ék ,ïáàk álä íeèîèå§¦§©¥§¤¤¦

¯ íàxvid z` gvpl xyt` ¦
ecbp mingelyk rxd

äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨
Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨
áöòå äâàc ãeðãð ìkî¦¨¦§§¨¨¨¤¤
:áeúkM äîe .íìBòä¨©¤¨
"øúBî äéäé áöò ìëa"1, §¨¤¤¦§¤¨
ïBøúé äæéà äéäiL Leøt¥¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîe- zeavrdn ©£¨¦¤
on yi zeavra mby ixd

epax jk lr dper - ?aehd

:owfdlî ,äaøcà äpäïBL ¦¥©§©¨¦¨
¯ äæ,"xzen didi"òîLî ¤©§©

äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò ãvî áöòäL¤¨¤¤¦©©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤
¯ ,eðéäå .ïBøúé`eaz "avr"dny,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä ¦§§©§©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú

îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í
ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî

:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
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`'עב xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbdàîìò"å§¨§¨
¯ "àéñkúàc,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeäizy z` mibviin §¦§©§¨

'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d10,áeúkL eäæå11éøLà" : §¤¤¨©§¥
¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábäizy wx df weqta zexkfp ©¤¤£¤§©§¤¨§

d"i zepey`xd zeize`d

mixeqid ,oky ,'ied myny

;'ied myny d"in mi`a

mlern mi`a mdy iptne

oi` - xzei oeilre xzqp

ipira ze`xl lbeqn mc`d

"aeh"d z` ely xyad

ly ezin`l j` .mday

ok mb md dl` mixeqi ,xac

"aeh"d :daxc` .daehl

epi`y ,xzei wenr ,xen`d

iehia icil dzr `eal leki

.ybxen aeh ly ielbïëìå§¨¥
ì"æø eøîà12íéçîOä" ék ¨§©©¦©§¥¦

áeúkä íäéìò ¯ íéøeqéa§¦¦£¥¤©¨
øîBà13¯ :didi mxkyy:¯ ,"Búøeáâa LîMä úàök åéáäBàå ¥§£¨§¥©¤¤¦§¨

efi` - ,"dcn cbpk dcn" ly dxeva cinz ixd `ed xkyd ,oky

dl`l xkyk ,"ezxeaba ynyd z`vk"l yi ,`eti` ,zekiiy

- ?d"awd ly "eiade`" mi`xwp md recne ?mdixeqia mignyy

oeilre xzqp mlern mi`a mixeqidy ,epcnly dnl m`zda `l`

"n ,xzei`nlr`iqkz`cdxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"

ly xya ipiray ,mixeqi ly yeala `wec m` ik ,dfdÎmlera dielb

miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp mc`d

,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl`

- dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy

,"`iqkz`c `nlr"a xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe

n mi`ad mixeqid oipraemyyeala miaygzn md oi`y ,ixd .

- zeiniptd `ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd

z`vk" :didi mxky mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd

ik" :aezky enk ,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd

xizqiy "obn,,l dkixv ynydy myk ,"miwl` 'ied obne yny

`xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl xyt` i` eicrlae ,dilr

,'ied myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l jixv ,"yny"

.'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy ick z`fe

dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq j`

mignyd dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my

miaygzn mpi` ,mixeqia

xwi `l` ,ipevigd "yeal"a

"xwir"d ,mdipira

,epiid ,"zeinipt"de

didi - 'ied myn drtydd

,"dcn cbpk dcn" ,mxky mb

"d mdl dlbzzyzeinipt,"

ila 'ied myn drtydd

ly zernynd ef .yeal

,"ezxeaba ynyd z`vk"

lka xi`nd "'ied yny" enk

xne` jke .yeal ila ,etwez

:oldl owfd epaxék¦
¯ äçîOä,mixeqidnàéä ©¦§¨¦

øúBé 'ä úáø÷ Búáäàî¥©£¨¦§©¥
iç ìkîáéúëãk ,äfä íìBòä é14íéiçî Ecñç áBè ék" : ¦¨©¥¨¨©¤§¦§¦¦©§§¥©¦

¯ 'ä úáø÷å ,"'Bâå,'d l` daxiwdäìòîe úàN øúéa àéä §§¦§©¦§¤¤§¥©£¨
¯ íL" ék ,"àéñkúàc àîìò"a õ÷ ïéàì,"`iqkz`c `nlr"a §¥¥§¨§¨§¦§©§¨¦¨

¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å "Bfò ïBéáçxzei dpeilrd dbixcnd ¤§ª§¥§¥¤¤§
dbixcn dze`n mi`a mdy iptn ,eixeqia gny `ed okle .zewl`a

.d"awd l` xzei aexw mb `ed jke ,xzei dpeilräëBæ ïk ìòå§©¥¤
änç úàéöé àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì§¥©¤¤¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦©©¨
älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî¦©§§¨¤¦§ª¨¨¨©¤§¤¨¦¦§©¤

¯ ,àéñkúàc àîìò älbúé æàL eðéäc ,déeqkîmlerd ¦¦¨§©§¤¨¦§©¤¨§¨§¦§©§¨
,f` dlbzi ,meid xzqen `edy (dbixcnde)éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦

,Blöa íéôôBzñîe äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø©§¨§¨©¦¨¨©¤¦§§¦§¦
éãå ,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©

¯ :ïéánìwxe ,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan ©¥¦
lky ,df oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan

zn`a md ,laeq mc`y mixeqidaehoi`y dfk aeh `edy `l` ,

z`vl mc`l xyt` - ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir

mipiprn mixeqid iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn
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íéøîà éèå÷éì
ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà

áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå
øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

úåáöòä êà :ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá
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וכו'):10. גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת

בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד"

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי בתבניתהÂÊההבנה. כוללת

אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות

חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד"

"ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו

(בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא"

ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק

מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו

- "הא" : הוי' שם של "הא" ומ"מלכות"ÙÒÓ·˘ÓÁ¯באות וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -

שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת

דאתגליא". יב.11.ל"עלמא צד, א.12.תהלים כג, לא.13.יומא ה, ד.14.שופטים סג, תהלים

'` xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשבתקודשא'אדרא'

¯ äàaä,d`ad dgnyd¯ ézîàä áöòä øçàdl yiy zeavr ©¨¨©©¨¤¤¨£¦¦
,zizin` daiqáìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©£¨§©©§§¥

¯ ,øaLðdgnyd `id zeavrd ly zizin`d dzlrn :xnelk ¦§¨
.ei`hg llba ,zepnefn mizra ,eal oexay ixg` d`adäæ éãé ìòL¤©§¥¤

¯,eal oexay iciÎlr

äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨
ìL ävçîe àøçà àøèñå§¦§¨¨¢¨§¦¨¤

¯ ìæøalfxad zvign ©§¤
,ei`hg iciÎlr zxvepd

åéáàì Bðéa ú÷ñônä©©§¤¤¥§¨¦
áeúkL Bîk ,íéîMaL¤©¨©¦§¤¨

øäfa2çeø" :÷eñt ìò ©Ÿ©©¨©
"'Bâå øaLð áì ,äøaLð3¯ , ¦§¨¨¥¦§¨§

"dxayp gex"l miribn cvik

ly dgex zxayp cvik -

iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d

Îlry xg`ne ,"xayp al"

ale zizin` zexixn ici

,d`nehd gex zxayp ,xayp

lfxad zvign znlrpe

meyn - d"awd oial epiay

,ribdl ezexyt`a ,`wec jk

zizin` dgnyl ,okn xg`l

:"`ipz"d oeylae -éæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é§ª©¥¥¦§¨
miweqt dnk aezky dn

miwl` igaf" weqtd iptl

:"dxayp gexðòéîLz"é ©§¦¥¦
äçîNå ïBNN4"'Bâå äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN éì äáéLä ,'Bâå5. ¨§¦§¨§¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨§

¯dgnyef- "izin`d avr"d ixg` ribn `ed dil`dadpenh

.dnvr zeavra `l la` ,dlrnd¯ èeLtä íòè eäæålr sqep §¤©©©¨
,ceqd it lry minrhd¯ äæ øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä ïewúìwxt §¦¨£¦©©¦§¤

,mixen`d miweqtd miievn ea ,mildzay `"púBöç ïewz øçà©©¦£
¯ ,ãenlä íã÷:zevg oewiz ixg` micnelyäçîNa ãîìì éãk Ÿ¤©¦§¥¦§Ÿ§¦§¨

¯ ;áöòä øçà äàaä 'äa úézîà;zevg oewiz lyäçîNì LiL £¦¦©©¨¨©©¨¤¤¤¥§¦§¨
¯ Bæ,"avr"d ixg` d`ad¯ ,ïBøúé,diptl oi`y dgnyd iabl ¦§

,"avr"øäfa áeúkL Bîk ,à÷åc CLçä ïî àaä øBàä ïBøúék§¦§¨©¨¦©Ÿ¤©§¨§¤¨©Ÿ©
ïBøúék úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå" :÷eñt ìò©¨§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§¦§

¯ .ïéánì éãå ,íL ïiò ,"'eë øBàä"xdef"d l`ey6:df weqt lr ¨©¥¨§©©¥¦
:xiaqn "xdef"de - ?df z` d`ex `l in ?z`f d`x dnly wx m`d

xi`nd xe`d iciÎlry xg`nixg`oexzid z` miyibxn ,jyegd

ezexwie cgeind ekxr z` mircei `l ,jyegd icrla ,oky - xe`ay

"zelkq"d iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezin jk - xe`d ly

dgny ."zehy"deef- izin` "avr" ixg` dil` miribny`id `id

drxtd meyn ea yi envr "avr"d eli`e ."avr"d on `ad oexzid

.'d zcearláeúkä øac àìî àø÷îe7zãáò àì øLà úçz" : ¦§¨¨¥¦¥©¨©©£¤Ÿ¨©§¨
éäìà 'ä úà¯ ,"'Bâå äçîNa Ehxetnd yperd jk lr ribn ¤¡Ÿ¤§¦§¨§

,weqta¯ :äæ ÷eñt ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðål"fix`d §©©Ÿ¥¨£¦©©¨¤
yxtn8dxqgy `l` ,'d z` caer mc`yk mb :df weqt zernyn

,decgde dgnyd ezceara

miyperd jk lr miribn

.weqta miiepnd mixengd

jezn 'd zcearly ,ixd

zeaiyg yi `wec dgny

,zeavrd eli`e ,zcgein

da yi ,dgnyd jtid `idy

.'d zcearl drxtd meyn

mipipr mpyiy xg`ne

,miipgex mipipr e` ,miinyb

,mc`l zeb`c minxebd

,zeavrl eze` mi`iane

zevrd oldl dpxaqez

iiehian lvpidl cvik opyiy

.mipeyd zeavrd

äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨
áöò ìkî Baì øäèì§©¥¦¦¨¤¤
élnî äâàc ãeðãðå§¦§§¨¨¦¦¥

¯ ,àîìòcmipiprn §¨§¨
,miinyb¯ elôàåzeb`cd ©£¦

llba¯ ,éðBæîe éiç éðä¥©¥§¥
mipipra mc`l xqgyk

ote`a ,`lnzn `ed ,dl`

.zeavrae db`ca ,irah

:`id jkl dvrde¯ ìkì úàæ úòãeî,cg` lkl xacd reci ©©Ÿ©Ÿ
ì"æø øîàî9¯ ,"'eë äáBhä ìò CøánL íLk" :lr jxan jk ©£©©©§¥¤§¨¥©©¨

."drxd¯ :àøîba eLøôejxal dpeekd oi`ydze`mb dkxa ¥§©§¨¨
aehd" :`id daehd lr dkxad oky ,drxd lr mbe daehd lr

"myk" dlnd zernyn ,`l` ."zn`d oiic" : drxd lre ,aihnde

:`id¯ ,"äçîNa éìea÷ì"ly dcn dze`a drxd z` lawl §©¥§¦§¨
,dgny¯ Bæ íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä úçîN Bîkmb §¦§©©¨©¦§¥§¦§¥¦©

md ,mirxd mirexi`déðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥
¯ ,øNaaehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqnd mc`d ¨¨

elbd?dnl jk lke .dl` mirexi`a m¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦
`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îipgex mlern ¥¨§¨§¦§©§¨

,xzei dlrpe xzqp¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlLdlrnly ¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
mby mixac mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn

,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir¯ àeäLmler"d ¤
ly drtydd z` bviin "ielbd¯ ä"å,'d 'e zeize`dä"éåä íMî¦¥£¨¨

¯ ,àeä-Ceøaizyne ,d"e d"i :zeize` rax`n ixd akxen 'ied my ¨
zenlerd milawn ,'ied my ly "d" "e" zepexg`d zeize`d
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íéøîà éèå÷éì
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî
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פסוק.2. אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, מז.7.ח"ג כח, בשל"ה8.דברים הובא

א). (מט, ד' ג' מאמר מאמרות ה'.9.י' משנה ט', פרק ברכות ראה



עג '` xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbdàîìò"å§¨§¨
¯ "àéñkúàc,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeäizy z` mibviin §¦§©§¨

'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d10,áeúkL eäæå11éøLà" : §¤¤¨©§¥
¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábäizy wx df weqta zexkfp ©¤¤£¤§©§¤¨§

d"i zepey`xd zeize`d

mixeqid ,oky ,'ied myny

;'ied myny d"in mi`a

mlern mi`a mdy iptne

oi` - xzei oeilre xzqp

ipira ze`xl lbeqn mc`d

"aeh"d z` ely xyad

ly ezin`l j` .mday

ok mb md dl` mixeqi ,xac

"aeh"d :daxc` .daehl

epi`y ,xzei wenr ,xen`d

iehia icil dzr `eal leki

.ybxen aeh ly ielbïëìå§¨¥
ì"æø eøîà12íéçîOä" ék ¨§©©¦©§¥¦

áeúkä íäéìò ¯ íéøeqéa§¦¦£¥¤©¨
øîBà13¯ :didi mxkyy:¯ ,"Búøeáâa LîMä úàök åéáäBàå ¥§£¨§¥©¤¤¦§¨

efi` - ,"dcn cbpk dcn" ly dxeva cinz ixd `ed xkyd ,oky

dl`l xkyk ,"ezxeaba ynyd z`vk"l yi ,`eti` ,zekiiy

- ?d"awd ly "eiade`" mi`xwp md recne ?mdixeqia mignyy

oeilre xzqp mlern mi`a mixeqidy ,epcnly dnl m`zda `l`

"n ,xzei`nlr`iqkz`cdxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"

ly xya ipiray ,mixeqi ly yeala `wec m` ik ,dfdÎmlera dielb

miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp mc`d

,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl`

- dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy

,"`iqkz`c `nlr"a xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe

n mi`ad mixeqid oipraemyyeala miaygzn md oi`y ,ixd .

- zeiniptd `ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd

z`vk" :didi mxky mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd

ik" :aezky enk ,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd
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וכו'):10. גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת

בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד"

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי בתבניתהÂÊההבנה. כוללת

אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות

חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד"

"ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו

(בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא"

ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק

מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו

- "הא" : הוי' שם של "הא" ומ"מלכות"ÙÒÓ·˘ÓÁ¯באות וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -

שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת

דאתגליא". יב.11.ל"עלמא צד, א.12.תהלים כג, לא.13.יומא ה, ד.14.שופטים סג, תהלים
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני –  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
ְך ֵיׁש  ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ ַעד "ׁשְ

יד. ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו. ְלַהְקּפִ

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט 
דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. עס איז 
הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז העכער פון 

דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ר ֲחִסיִדים ּבֵ ַקּשֵׁ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט ַהּמְ ים ּבַ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח ַהַחּיִ
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ר", ְוֵהן ּבְ ֶדֶרְך "אֹור ָיׁשָ י. ֵהן ּבְ י ִעם ֲחִסיִדים ַוֲחִסיִדים ִעם ָהַרּבִ ר ַרּבִ ַהְמַקּשֵׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ה  ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – ֹלא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ׁשְ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ
ְרֶאה – ׂשֹוַנֲאָך –  הּוא ַהּגּוף, ּתִ ָך ׁשֶ ּלְ ַהֹחֶמר ׁשֶ ִעּיּון טֹוב ּבְ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ר ּתִ ֲאׁשֶ י ִתְרֶאה ֲחמֹור – ּכַ ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאֹלקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תשע"א שבט כ"ה ראשון יום חינם? הטיסה כרטיס שייך למי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰øòMä äéä̈¨©©©

àeä éøä íéøëBnä Bì eôéñBäL ìk ...çéìMì eôéñBäå ,òeãéå áeö÷̈§¨©§¦©¨¦©Ÿ¤¦©§¦£¥

.úBònä ìòa íò çéìMä úôñBzä ÷ìBçå ,íäéðL ìL¤§¥¤§¥©¤¤©¨¦©¦©©©¨

והעובד לים מעבר שליחויות בביצוע עובד המעסיק מוסד

רכישת עבור בנקודות המזכה בחברה הטיסה כרטיסי את רוכש

הנוסע זוכה נקודות של מסויים מספר ובצבירת כרטיס כל

למוסד? או לעובד שייך הכרטיס האם חינם. בכרטיס

בכספי בעה"ב עבור הקונה ששליח מבואר זו בהלכה והנה,

ויחלוקו. שניהם של הוא הרי נוסף, רווח מהמוכר וקיבל בעה"ב

הוא הדבר טעם רש"י לפירוש שאמנם משנה' ה'כסף וכתב

או השליח את לזכות התכוון המוכר האם יודעים שאיננו משום

מכוונת המתנה אם שאף נראה הרמב"ם מדברי אך המשלח, את

המשלח. עם לחלוק עליו לשליח, בפירוש

אך הכרטיס. בדמי יחלוקו והמוסד העובד כאן גם זה לפי

הוספה על מדובר זו בהלכה המקרים: בין לחלק נראה

להסתפק שיש כמתנה נחשב הדבר ולכן המוכר מצד חדֿפעמית

החברה כאשר אך יחלוקו, ולכן למשלח או לשליח ניתנה האם

מתנה זו אין נסיעות מספר כל על קבוע באופן כרטיס מעניקה

שייך ובודאי החברה, רווחי עבור הקונים תגמול אלא ויתור או

רווחים לחברה המספק המעות הלוילבעל שה)(שבט סי' .ח"ט

העובד יסע חברה באיזו הבדל אין למוסד שאם שכתבו ויש

שייך שהכרטיס יתכן הפרס, את המעניקה בחברה בחר והוא

שגם אומרים ויש שם). הלוי (שבט זה לרווח שגרם לעובד

הגיע הנוסף הרווח כאשר רק כי המעות, לבעל הרווח זה באופן

כשותף נחשב הוא השליח, של המיוחדת עבודתו מחמת

בפרס, זוכה חברה באותה הרוכש כל אם אך הרווח, בגרימת

חלק לו אין ולכן הרווח, למען מאומה פעל לא שהעובד נמצא

ע)בו סי' ח"א התורה .(משפטי

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום גוי ידי על מעקה התקנת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ãáBòä ïéà¥¨¥

.íìBòaL íéøácä ïî øáãì çéìL äOòð íéáëBk¨¦©£¤¨¦©§¨¨¦©§¨¦¤¨¨

הבא: במקרה ההלכה מהי

לעשות גוי מלאכה בעל הזמין דירה, בבעלותו המחזיק יהודי

מעקה" עשיית "על לברך יכול הוא האם – לגגו (ראהמעקה

ב) הל' פי"א ברכות הל' כןרמב"ם ואם שליח, נעשה אינו הגוי שהרי ,

היהודי! הבית לבעל יתייחס לא המעשה לכאורה

"יד שכן לברך, יכול הדירה בעל אפרים': ה'מחנה השיב

הבית" בעל כיד נשכרxzeiפועל שהוא היות כי שליח. מאשר

מתייחסים הפועל מעשי כל – הבית לבעל מלאכתו את לעשות

המעביד סי"א)אל שלוחין .(הל'

שעות. או ימים לפי לעבודה נשכר העובד כאשר זה, וכל

עבודה בשעות מוגבלת שאינה ב'קבלנות', אותו העסיק אם אבל

לא לכך ובהתאם למעביד, מתייחסות פעולותיו אין – מסויימות

המעקה התקנת על לברך הבית בעל תשובהיוכל תכ"ז(פתחי סי' חו"מ

.סק"א)

ה'תשע"א שבט כ"ז שלישי יום השותפות מכללי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰íò ózzLnä©¦§©¥¦

.äðéãnä âäðnî äpLé àì Z íúña Bøáç£¥¦§¨Ÿ§©¤¦¦§©©§¦¨

מכללי כמה כאשרלהלן, היא השותפות שותפות: הלכות

את השקיע מהם אחד רק אם גם בעסק, עוסקים שניים

"עסקא" הפעילות נקראת מתעסק, מהם אחד רק ואם הכסף.

פ"ו) שותף(להלן דין לו אין הממון, בעיקר חלק לו אין ואם (שו"ת.

כלל י"ד)הרא"ש סי' .ו'

מהשותפים אחד כל לתוקף, תיכנס שהשותפות מנת על

שטר וכותבים בעסק משקיע שהוא הכסף את מביא העתידיים

סיכמו אם שגם אומרים ויש ביניהם. שהותנו התנאים עם

דצייתי הנאה "דבההוא שותפים, נעשו קנין ובלא בדיבור

אהדדי" ומקני גמרו פ"א)אהדדי, ב"ב .(מרדכי

עשה אפילו עשוי שעשה מה השותפות, לטובת הפועל שותף

עצמו דעת וקס"ז)(רשד"םעל קנ"ג המעשהח"ד מחה, לא חברו ואם .

קיים.

ממעות יהיו ושתיה אכילה שהוצאות שהתנו שותפים

אין עצמו, משל אחד כל יוציא ההוצאות שאר ואת השותפות

ושתיה אכילה בכלל ריפוי סי'הוצאות ח"ד .קסא)(רשד"ם

מהשותפות נאבד או נגנב ואם שכר שומרי דין יש לשותפים

באחריותו חייב מהם, אחד ב)ברשות מב, אומרים(ב"ב יש אך .

חנם כשומר דינו חו"משהשותף תשובה ח)(פתחי קעו, .סי'

אין קצוב, לזמן לשותפות נכנסו אם שותפות: מבטלים וכך

עד או הזמן שיגיע עד השותפות מן לפרוש יכול מהם אחד

השותפות ממון ברש"י)שיכלה א קה, כל(ב"מ זמן, קבעו לא ואם .

– השותפות ופירוק עת, בכל השותפות את לבטל יכול אחד

המבינים נאמנים שלושה בפני ייעשה – והכסף הסחורה חלוקת

מיידי, הפסד בגלל השותפות את לפרק צורך יש ואם בשומא.

מדעת שלא אפילו דין בית בפני הנכסים את לחלק יכול אחד גם

פ"ט)חברו ב"מ יוסף ונמוקי בטלה(רי"ף השותפים, אחד מת ואם .

לדרוש יכול והשני שנקבע) הזמן נשלם לא אם (גם השותפות

המשותף. הרכוש את לחלק

ִקּיּוָמם. ְואּוַלי  ל ּבְ ְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַהּגּוף ִמְתַעּצֵ ְזַדּכֵ ּיִ רּוְך הּוא ְלַהּגּוף ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ – ׁשֶ
ּבֹר ֶאת  ִסּגּוִפים ִלׁשְ ְתִחיל ּבְ י ִאם ּתַ ִליחּותֹו, ּכִ ם ׁשְ ּיּוַכל ְלַקּיֵ ְלָבְבָך – ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹוב לֹו – ׁשֶ ַיֲעֶלה ּבִ
ֲעזֹוב ִעמֹו – ְלָבֵרר ֶאת ַהּגּוף  י ִאם – ֲעזֹוב ּתַ ּכֹן אֹור ַהּתֹוָרה, ּכִ ֶרְך ִיׁשְ זֹו ַהּדֶ ה ֹלא ּבְ ַהָחְמִרּיּות, ִהּנֵ

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְוֹלא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט:  פירש"י אויף  חומש איז  יינה של תורה, פותח 
הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף  גמרא איז  פותח המוח ומגלה שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ה ֲחִסיִדים ִחּשְׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ִטים ׁשְ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ י ּפָ ּשִׁ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִלְליּוּבַאִוויְטׁש אֹור ְליֹום ׁשִ ּפַ א ּבַ ַצְלֵאל[ ּבָ מּוֵאל ּבְ ׁשְ
ַמח  ר ִנְכַנס ְלַה"ּצֶ ָעה ֲאׁשֶ ּשָׁ ּה ּבַ ין ּבָ ִפּלִ ן ְלָהִניַח ּתְ ְיָלה, ּוְמַכּוֵ ל אֹותֹו ַהּלַ ָנה ָהָיה ֵער ּכָ ָנה ְוׁשָ ּוְבָכל ׁשָ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  ה ַאַחר" – "ּבִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָלה", ָסִעיף ַהּמַ ּכֵ ְתִחיל "ֹלא ִתְהֶיה ְמׁשַ ּבּור ַהּמַ ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ה, ֵיׁש ָלּה  יִריָדָתּה ְלַמּטָ ּבִ ָמה  ל ְנׁשָ ה ּכָ ִתיב: "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו, ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב". ִהּנֵ ּכְ
אֹוַצר  ֵמי רּום ּבְ ּשְׁ ָמה ֵמֲעִמיָדָתּה ּבִ ׁשָ יִציַאת ַהּנְ ָלִלּיֹות ּוְפָרִטּיֹות, ְוֶזהּו "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו", ּדִ ְמָלאכֹות ּכְ
ִביל  ׁשְ ֲהִמית, הּוא ּבִ ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ ַהּנְ
אֹור ּתֹוָרה  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ
ּמִֹחין  ּבַ ָרִטית  ּפְ ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה  ָמה  ְנׁשָ ָכל  ּדְ ָרִטית,  ַהּפְ ִהיא ְמָלאָכה  ׁשֶ ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - 
תּוב "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם".  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוד ֵיׁש ְזַמן ַלֲעׂשֹות, ּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי ָעֶרב" – ּבְ ּדֹות ּכְ ּוַבּמִ
ָמה  ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
עֹוָלם  ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ה ּדְ ְלַמּטָ
ָאֳהֵלי  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ א ּבְ ַהּבָ
ִעּלּוי ַאַחר  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ ּתֹוָרה. "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך הּוא. ַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ ַעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ ִעּלּוי ַעד ַהּנֹ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א שבט כ"ה ראשון יום חינם? הטיסה כרטיס שייך למי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰øòMä äéä̈¨©©©

àeä éøä íéøëBnä Bì eôéñBäL ìk ...çéìMì eôéñBäå ,òeãéå áeö÷̈§¨©§¦©¨¦©Ÿ¤¦©§¦£¥

.úBònä ìòa íò çéìMä úôñBzä ÷ìBçå ,íäéðL ìL¤§¥¤§¥©¤¤©¨¦©¦©©©¨

והעובד לים מעבר שליחויות בביצוע עובד המעסיק מוסד

רכישת עבור בנקודות המזכה בחברה הטיסה כרטיסי את רוכש

הנוסע זוכה נקודות של מסויים מספר ובצבירת כרטיס כל

למוסד? או לעובד שייך הכרטיס האם חינם. בכרטיס

בכספי בעה"ב עבור הקונה ששליח מבואר זו בהלכה והנה,

ויחלוקו. שניהם של הוא הרי נוסף, רווח מהמוכר וקיבל בעה"ב

הוא הדבר טעם רש"י לפירוש שאמנם משנה' ה'כסף וכתב

או השליח את לזכות התכוון המוכר האם יודעים שאיננו משום

מכוונת המתנה אם שאף נראה הרמב"ם מדברי אך המשלח, את

המשלח. עם לחלוק עליו לשליח, בפירוש

אך הכרטיס. בדמי יחלוקו והמוסד העובד כאן גם זה לפי

הוספה על מדובר זו בהלכה המקרים: בין לחלק נראה

להסתפק שיש כמתנה נחשב הדבר ולכן המוכר מצד חדֿפעמית

החברה כאשר אך יחלוקו, ולכן למשלח או לשליח ניתנה האם

מתנה זו אין נסיעות מספר כל על קבוע באופן כרטיס מעניקה

שייך ובודאי החברה, רווחי עבור הקונים תגמול אלא ויתור או

רווחים לחברה המספק המעות הלוילבעל שה)(שבט סי' .ח"ט

העובד יסע חברה באיזו הבדל אין למוסד שאם שכתבו ויש

שייך שהכרטיס יתכן הפרס, את המעניקה בחברה בחר והוא

שגם אומרים ויש שם). הלוי (שבט זה לרווח שגרם לעובד

הגיע הנוסף הרווח כאשר רק כי המעות, לבעל הרווח זה באופן

כשותף נחשב הוא השליח, של המיוחדת עבודתו מחמת

בפרס, זוכה חברה באותה הרוכש כל אם אך הרווח, בגרימת

חלק לו אין ולכן הרווח, למען מאומה פעל לא שהעובד נמצא

ע)בו סי' ח"א התורה .(משפטי

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום גוי ידי על מעקה התקנת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ãáBòä ïéà¥¨¥

.íìBòaL íéøácä ïî øáãì çéìL äOòð íéáëBk¨¦©£¤¨¦©§¨¨¦©§¨¦¤¨¨

הבא: במקרה ההלכה מהי

לעשות גוי מלאכה בעל הזמין דירה, בבעלותו המחזיק יהודי

מעקה" עשיית "על לברך יכול הוא האם – לגגו (ראהמעקה

ב) הל' פי"א ברכות הל' כןרמב"ם ואם שליח, נעשה אינו הגוי שהרי ,

היהודי! הבית לבעל יתייחס לא המעשה לכאורה

"יד שכן לברך, יכול הדירה בעל אפרים': ה'מחנה השיב

הבית" בעל כיד נשכרxzeiפועל שהוא היות כי שליח. מאשר

מתייחסים הפועל מעשי כל – הבית לבעל מלאכתו את לעשות

המעביד סי"א)אל שלוחין .(הל'

שעות. או ימים לפי לעבודה נשכר העובד כאשר זה, וכל

עבודה בשעות מוגבלת שאינה ב'קבלנות', אותו העסיק אם אבל

לא לכך ובהתאם למעביד, מתייחסות פעולותיו אין – מסויימות

המעקה התקנת על לברך הבית בעל תשובהיוכל תכ"ז(פתחי סי' חו"מ

.סק"א)

ה'תשע"א שבט כ"ז שלישי יום השותפות מכללי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰íò ózzLnä©¦§©¥¦

.äðéãnä âäðnî äpLé àì Z íúña Bøáç£¥¦§¨Ÿ§©¤¦¦§©©§¦¨

מכללי כמה כאשרלהלן, היא השותפות שותפות: הלכות

את השקיע מהם אחד רק אם גם בעסק, עוסקים שניים

"עסקא" הפעילות נקראת מתעסק, מהם אחד רק ואם הכסף.

פ"ו) שותף(להלן דין לו אין הממון, בעיקר חלק לו אין ואם (שו"ת.

כלל י"ד)הרא"ש סי' .ו'

מהשותפים אחד כל לתוקף, תיכנס שהשותפות מנת על

שטר וכותבים בעסק משקיע שהוא הכסף את מביא העתידיים

סיכמו אם שגם אומרים ויש ביניהם. שהותנו התנאים עם

דצייתי הנאה "דבההוא שותפים, נעשו קנין ובלא בדיבור

אהדדי" ומקני גמרו פ"א)אהדדי, ב"ב .(מרדכי

עשה אפילו עשוי שעשה מה השותפות, לטובת הפועל שותף

עצמו דעת וקס"ז)(רשד"םעל קנ"ג המעשהח"ד מחה, לא חברו ואם .

קיים.

ממעות יהיו ושתיה אכילה שהוצאות שהתנו שותפים

אין עצמו, משל אחד כל יוציא ההוצאות שאר ואת השותפות

ושתיה אכילה בכלל ריפוי סי'הוצאות ח"ד .קסא)(רשד"ם

מהשותפות נאבד או נגנב ואם שכר שומרי דין יש לשותפים

באחריותו חייב מהם, אחד ב)ברשות מב, אומרים(ב"ב יש אך .

חנם כשומר דינו חו"משהשותף תשובה ח)(פתחי קעו, .סי'

אין קצוב, לזמן לשותפות נכנסו אם שותפות: מבטלים וכך

עד או הזמן שיגיע עד השותפות מן לפרוש יכול מהם אחד

השותפות ממון ברש"י)שיכלה א קה, כל(ב"מ זמן, קבעו לא ואם .

– השותפות ופירוק עת, בכל השותפות את לבטל יכול אחד

המבינים נאמנים שלושה בפני ייעשה – והכסף הסחורה חלוקת

מיידי, הפסד בגלל השותפות את לפרק צורך יש ואם בשומא.

מדעת שלא אפילו דין בית בפני הנכסים את לחלק יכול אחד גם

פ"ט)חברו ב"מ יוסף ונמוקי בטלה(רי"ף השותפים, אחד מת ואם .

לדרוש יכול והשני שנקבע) הזמן נשלם לא אם (גם השותפות

המשותף. הרכוש את לחלק
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ה'תשע"א א' אדר א' קודש שבת לייאוש הפקר בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰àöé Z Bcáò øé÷ônä©©§¦©§¨¨

éøöå ,úeøçìLøBiä Z Bøé÷ôäL ïBãàä úî íàå .øeøçL èb C ©¥§¨¦¥¦§§¦¥¨¨¤¦§¦©¥

..øeøçL èâ Bì áúBk¥¥¦§

לט)בגמרא עבדו(גיטין המפקיר יוחנן: ר' אמר עולא "אמר :

עבדו המפקיר אמימר: אמר שיחרור... גט וצריך לחירות יצא

נתייאשתי אמר רבי: לפני אמרו תקנה... לו אין העבד אותו ומת,

אלא תקנה לו אין אני: אומר להם, אמר מהו? עבדי, מפלוני

גמור ואינו קצת, הוא (משוחרר )".רש"יבשטר

שהתייאש ומי עבד שהפקיר מי של דינו את משווה הגמרא

ממונית, לבעלים שייך אינו העבד המקרים (שבשני שאבד מעבד

מכאן לומדים ויש האישי). מעמדו מבחינת כעבד מוגדר אבל

סבר שכך ואומרים והפקר יאוש המושגים בין יסודי דמיון שיש

מציעא בבבא פירושו לפי מצא)רש"י, ד"ה פירות(כא,א "מצא

הן". והפקר בגמרא, כדאמר מהן, הבעלים נתייאשו - מפוזרין

זהים במושגים שמדובר סוברים לא הראשונים רוב ואולם

תהליך של להגבלות מתאימות אינן ייאוש בדין ההגבלות כי

התוספות לדוגמה, סו,דמויֿהפקר. קמא כיון)(בבא כתבו:ד"ה

לידיה דאתא בתר אפילו כן דאם גמור, כהפקר אינו "שיאוש

ההפקר". מן לקנות יוכל הייאוש) לפני החפץ (=הרמת באיסורא

של צורה הוא ייאוש אם ואמרו: הוסיפו אחרים ראשונים

רשות בתוך שנמצאים חפצים לגבי גם לחול עליו הפקר,

הבעלים!

לייאוש: הפקר בין הבדל ועוד

להפקיר החובה הוא הפקר של המיוחדים הדינים אחד

נדרש. זה אין בייאוש ואילו אנשים, שלושה ובנוכחות בדיבור

כיון - דאבידתא כללא דרבא: משמיה זביד רב ש"אמר ואף

מינה" ליה מייאש - כיס' לחסרון לה 'ווי א)דאמר כג, מציעא (בבא

התוספות אך אמירתו, לאחר חל יאוש גם לכאורה כן (שםואם

שטף) ד"ה א (כב, ד,והרמב"ן צורךבפסחים שאין במפורש מציינים (

ייאוש. להחיל כדי מילולית בהכרזה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א שבט כ"ח רביעי יום השותפים שבועת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ãéa çlLîä©§©¥©§©

ìéàBä ...äæ ìò øëO Bì ïúð àlL ét ìò óà ...Bøëîì õôç Bøáç£¥¥¤§¨§©©¦¤Ÿ¨©¨¨©¤¦

.÷ôqî òéaLäì Bì Léå ,úéa ïák äæ éøä Z Bøáç ïBîîa ïúðå àOðå§¨¨§¨©§¨£¥£¥¤§¤©¦§¥§©§¦©¦¨¥

בו חושד והמשלח מהתרומות, אחוזים ומקבל המתרים

מספק? להשביעו ניתן האם שסוכם, מכפי יותר שנטל

שבמקבל משמע שכר" לו נתן שלא "אע"פ הרמב"ם מלשון

שכר מקבל כשאינו ואילו שבועה, לחייבו טעם יותר יש שכר

מלגמול יימנעו לא שאנשים כדי מלהשביעו, להימנע מקום יש

לא פעלו על שכר המקבל אבל שבועה, שיתחייבו מחשש חסד

ג)יימנע צ"ד, חו"מ .(פרישה

התוספות ב)אך מח, מקבל(שבועות שאינו שותף שרק כתבו

(היינו שכר למחצית מלוה הנוטל ואילו נשבע, עבודתו על שכר

כי נשבע, אינו והלווה) המלוה בין מתחלקים ההלוואה שרווחי

טרחתו, עבור ליטול לעצמו היתר שמורה משום היא השבועה

היתר. מורה אינו שכר כשמקבל אך

שאף בגמרא מבואר התוספות: לדעת קשה ולכאורה

(שהרי טרחתו עבור שכר נוטל האריס והרי נשבעים האריסים

טרחתו)? תמורת רק הוא ושכרו חלק, אין לאריס משותף בשונה

ה'מרדכי' שם)וביאר קבוע(שבועות שכר מקבל אינו האריס כי

שיורה יתכן ולכן מהיבול, אחוזים במחשבהאלא לעצמו היתר

שכר מקבל במעות המתעסק אך שחשב, מכפי פחות שקיבל

כדי – הרווחים במחצית חלקו (מלבד טרחתו על קבוע

היתר. מורה ואינו כריבית) תחשב לא המלוה לצורך שעבודתו

יותר בעבודתו שמשקיע לחשוב האדם מטבע לומר: יש ועוד

מכך, פחות או המעות לבעל בשווה מקבל וכאשר מהדרוש

קופח שחלקו סבור ולרביע, לשליש למחצה הנוטל כאריס

יותר מקבל שכר למחצית מלוה המקבל אך לעצמו, היתר ומורה

שכר את גם מקבל שנוטל המחצה מלבד כי המעות, מבעל

לעצמו. היתר מורה ואינו טרחתו,

ניתן אחוזים מחמשים פחות המקבל במתרים כי נמצא

התוס'. לדעת אף להשביעו

(a,gn zereay cng iweyg)

ה'תשע"א שבט כ"ט חמישי יום מי? על שבויים ופדיון עבדים רפואת

:·È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰åéìò Baø àéöBäå äìç̈¨§¦©¨¨

.ípç éLôçì àöé :øîàpL ;íeìk Bì áiç Bðéà Z äaøä úBàöBä¨©§¥¥©¨§¤¤¡©¥¥©¨§¦¦¨

עזרא' ב'אבן הובא ב)וכך כא, גאון(משפטים סעדיה רבי בשם

ללמדנו, כסף" אין חינם "ויצאה הפסוק בלשון הכפילות בביאור

אינה רפואתה, לצורך עליה הוציא והאדון חלתה השפחה שאם

לו. לשלם צריכה

דבר של בסופו הן העבד רפואת שהוצאות מכיוון וזאת,

תפקידו את למלא ויוכל יבריא שהעבד כדי האדון, לצורך

נכסי על הוצאות המוציא כדוגמת זה והרי האדון, את ולשרת

כי עצמו, לטובת וכוונתו להשביחם, כדי מלוג') ('נכסי אשתו

את לתבוע יכול אינו מגרשה כאשר לכן, מהפירות. נהנה הוא

עט,ב)הוצאותיו .(כתובות

מלשלם שפטורים ללמדנו תורה הוצרכה עבד שלענין ומזה

ללמוד נוכל – העבד על שהוציא הרפואה הוצאות את לאדון

צריך חוליו, ריפוי הוצאות את חברו עבור שילם אדם שאם

היא כך והרי עליו. שהוציא מה את בחזרה לו לשלם חברו

יב)ההלכה רנב, יר"ד חייב(רמ"א – מהשבי חברו את שהפודה

הוצאותיו. כל את בחזרה לו לשלם הנפדה

(bi ,eh d`x ,dnkg jyn)

ה'תשע"א שבט ל' שישי יום המת דברי לקיים מצוה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Z äeøøçL :øîàå äeö¦¨§¨©©§§¨

ì ïéLøBiä úà ïéôBk.dúBà øøçL ¦¤©§¦§©§¥¨

במצוות רק נאמר המצוות' על 'כופין דין רש"י לדעת

התוספות עליו והקשו מדרבנן. ולא ד"המהתורה א פו, (כתובות

דבריפריעת) לקיים המצוה על היורשים את שכופים זו מהלכה

מדרבנן! אלא שאינה המת

יהושע הפני א)ותירץ יג, בממון,(גיטין מוחזקים היורשים אם :

בעצמה זוכה השפחה כאן אך המצוה, קיום על לכפותם אין אכן

המופקד שממון וכשם היורשים, בה שזכו לפני המיתה בשעת

אין לאחר ליתנו מיתתו קודם המפקיד וציוה שליש ביד

דברי את לקיים מצווה והשליח מאחר לעכב, יכולים היורשים

זכתה שכבר כיון השפחה על מעכבים היורשים אין כך המת,

לה לתת אלא הממוני הדין לגבי אינו לכפותם והצורך בעצמה.

להינשא. להתירה כדי שחרור גט

יכול אחר אין אחד אדם על המוטלת במצוה שתירצו: ויש

רק מוטלת אינה המת דברי לקיים המצוה אך לקיימה, לכפותו

את כופין זה ומכח מישראל, אדם כל על אלא היורשים על

עצמו הוא מכך, ונמנע לכפות בידו אם כי קיומה, על היורשים

המת דברי לקיום לדאוג עליו, המוטלת המצוה על (מגיניעובר

שם) כתובות .שלמה

דברי לקיים מצוה דין בגדר הראשונים נחלקו לומר: יש ועוד

רש"י לדעת ב)המת. יד, קנין,(גיטין יוצר המת של דיבורו עצם

לעשות היתומים על מצוה רק אלא קנין זה אין הר"ן לדעת אך

מחוייב אינו במצוות מחוייב שאינו קטן יורש ולכן רצונו את

כט)בכך סי' זכיה מחנ"א איך(ראה להקשות, אין רש"י לדעת ולכן .

דיני מצד היא הכפייה כי דרבנן, מצוה על היורשים את כופים

כהר"ן סוברים התוספות אך המקבל. זכה שכבר כיון ממונות,

מכאן להוכיח יש לדעתם ולכן מצוה, רק אלא קנין כאן שאין

דרבנן מצוה על שט"ו)שכופים כתובות שיעורים .(קובץ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migaf(iying meil)

dcixedl jixvy ,gafnd iab lr dzlry dig dxyk dndaa
:`xnbd zxxan .gezipe hytd oic da bdep jkitle ,dhnl dhgeyle

ïì òîLî÷ éàîeixd ,df oica eprinydl `pzd `a yecig dne - ©¨©§©¨
aeyl ozip dhigy xg`ly oeik ,dcixedl jixvy xacd heyt
eprinydl `pzd zpeek :`xnbd zx`an .gafnd lr dzelrdle

,yecigçezðå èLôä Lécdxyk dndal,çaænä Làøa,epiidc §¥¤§¥§¦©§Ÿ©¦§¥©
ick dcixedl jixv oi` gafnd y`xa dxyk dnda hgye xar m`y
y`xa z`f zeyrl xzen `l` ,dixai` gzple dxer hiytdl

.gafnd
:dywne `xnbd dayøîàc ïàîìey xaeqd zrcle -èLôä ïéà §©§¨©¥¤§¥

çezðådxyk dndaa,çaænä Làøadndad cixedl aiig `l` §¦©§Ÿ©¦§¥©
,dhnl dgzple dhiytdleøîéîì àkéà éàî,xnel yi dn - ©¦¨§¥©

gzple hiytdl dxiznd dpynd ixac z` yxtl ozip cvik ,xnelk
.gafnd y`xa

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëädpynd zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦©
,o`k.äìñôðå øLBkä úòL Bì äúéäL ïBâkjixv ef dhiyl ,xnelk §¤¨§¨§©©¤§¦§§¨

`idyk gafnd lr dzlry dndaa dpynd ly `tiqd z` cinrdl
xzen dfk ote`ae ,dlqtp dnc wxfpe dhgypy xg`le ,dxyk
lkei `l aey dpcixei m`y oeik ,gafnd y`xa dgzple dhiytdl
,gezipe hytd oica dpi` daxwdl dlqtpy dnday s`e .dzelrdl
zg` dry die`x dzidy oeik ,dhiytdl yi o`k mewn lkn

,dxhwdlåzhiykøîàc ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø(.cw oldl) §©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨©
yícä ÷øæpL ïåékzexykaúçà äòL øNa äöøeäåxyad dide - ¥¨¤¦§©©¨§§¨¨¨¨¨©©

leqt dndaa rxi` m` elit` ,zg` dry jyna dxhwdl ie`x

mewn lkn ,dtixya dpice gafnd on dhnl okn xg`läpèéLôé©§¦¤¨
dligzdøBòåozi.íéðäkì,gafnd y`xa `idyk dlqtp m` jkitle §¨©Ÿ£¦

y`xa dixai` gzpie dxer hiyti ,cxz `ly gafnd dyciwy
.gafnd

dpynd z` cinrdl yi ef dhiyly jixack m` :`xnbd dywn
,dlqtpy dleraéðz÷c àlàå`ztqeza epipyy df oic -(a"d h"t), §¤¨§¨¨¥

,my dhgye gafnd y`xl dig dzlry dler iablãöék`ed,äNBò ¥©¤
ähîì íéáøwä úà ãéøBî,gafnd onïçéãîeWxRd on mthey - ¦¤©§¨©¦§©¨§¦¨¤¤
,denzl yi dxe`kle .odayéì änìxg`n ixd ,ok dyer recn - ¨¨¦

aeyl i`yx `di `l miiaxwd z` cixei m` ,`id dleqt dndae
.gafnd iab lr mzelrdle

`l` :`xnbd zvxznãéáòð éëéä,df ote`a dyrp cvik -eäðéáø÷ð ¥¦©£¦©§§¦§
eäéézøôazeyrl oi` `lde ,dyxit mr cgia dndad aixwp m`d - §¦§©§

aezkd xn` ixdy ,ok(g ` ik`ln)Bà Eöøéä Eúçôì àð eäáéø÷ä'©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§
éðô àOéä,'Em`d ,lyene xy iptl rexb oexec `iaz m` ,xnelk £¦¨¨¤

z` `ed jexa yecwd iptl aixwdl oi` df mrhne ,jipt `yi e` jvxi
.mday yxtd mr miiaxwd

`l` ,dyxit mr dndad aixwdl oi` i`ce ok` :`xnbd zx`anïðà£©
ïðéøîà÷ éëä,zeywdl epeekzp jk ep` -éì änì ïçéãîjxev dn - ¨¦¨¨§¦©§¦¨¨¨¦

cxed xg`l miiaxwd z` gicdl yiaeyl xeq` `linn ixd ,mz
.dlqtp dndade xg`n ,dgcdd xg`l gafnd lr mzelrdle
meyn `ed ,miiaxwd gicdl yiy xacd mrh :`xnbd zvxznéàc§¦

àðéøçà ïäk éîøúéî,xg` odk oncfi m`y -òãé àìåel` miiaxwy ¦§§¥Ÿ¥©£¦¨§Ÿ¨©
,daxwdl md mileqteäðé÷qð.gafnd iab lr maixwie mlri - ©§¦§
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עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א א' אדר א' קודש שבת לייאוש הפקר בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰àöé Z Bcáò øé÷ônä©©§¦©§¨¨

éøöå ,úeøçìLøBiä Z Bøé÷ôäL ïBãàä úî íàå .øeøçL èb C ©¥§¨¦¥¦§§¦¥¨¨¤¦§¦©¥

..øeøçL èâ Bì áúBk¥¥¦§

לט)בגמרא עבדו(גיטין המפקיר יוחנן: ר' אמר עולא "אמר :

עבדו המפקיר אמימר: אמר שיחרור... גט וצריך לחירות יצא

נתייאשתי אמר רבי: לפני אמרו תקנה... לו אין העבד אותו ומת,

אלא תקנה לו אין אני: אומר להם, אמר מהו? עבדי, מפלוני

גמור ואינו קצת, הוא (משוחרר )".רש"יבשטר

שהתייאש ומי עבד שהפקיר מי של דינו את משווה הגמרא

ממונית, לבעלים שייך אינו העבד המקרים (שבשני שאבד מעבד

מכאן לומדים ויש האישי). מעמדו מבחינת כעבד מוגדר אבל

סבר שכך ואומרים והפקר יאוש המושגים בין יסודי דמיון שיש

מציעא בבבא פירושו לפי מצא)רש"י, ד"ה פירות(כא,א "מצא

הן". והפקר בגמרא, כדאמר מהן, הבעלים נתייאשו - מפוזרין

זהים במושגים שמדובר סוברים לא הראשונים רוב ואולם

תהליך של להגבלות מתאימות אינן ייאוש בדין ההגבלות כי

התוספות לדוגמה, סו,דמויֿהפקר. קמא כיון)(בבא כתבו:ד"ה

לידיה דאתא בתר אפילו כן דאם גמור, כהפקר אינו "שיאוש

ההפקר". מן לקנות יוכל הייאוש) לפני החפץ (=הרמת באיסורא

של צורה הוא ייאוש אם ואמרו: הוסיפו אחרים ראשונים

רשות בתוך שנמצאים חפצים לגבי גם לחול עליו הפקר,

הבעלים!

לייאוש: הפקר בין הבדל ועוד

להפקיר החובה הוא הפקר של המיוחדים הדינים אחד

נדרש. זה אין בייאוש ואילו אנשים, שלושה ובנוכחות בדיבור

כיון - דאבידתא כללא דרבא: משמיה זביד רב ש"אמר ואף

מינה" ליה מייאש - כיס' לחסרון לה 'ווי א)דאמר כג, מציעא (בבא

התוספות אך אמירתו, לאחר חל יאוש גם לכאורה כן (שםואם

שטף) ד"ה א (כב, ד,והרמב"ן צורךבפסחים שאין במפורש מציינים (

ייאוש. להחיל כדי מילולית בהכרזה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migaf(iying meil)

dcixedl jixvy ,gafnd iab lr dzlry dig dxyk dndaa
:`xnbd zxxan .gezipe hytd oic da bdep jkitle ,dhnl dhgeyle

ïì òîLî÷ éàîeixd ,df oica eprinydl `pzd `a yecig dne - ©¨©§©¨
aeyl ozip dhigy xg`ly oeik ,dcixedl jixvy xacd heyt
eprinydl `pzd zpeek :`xnbd zx`an .gafnd lr dzelrdle

,yecigçezðå èLôä Lécdxyk dndal,çaænä Làøa,epiidc §¥¤§¥§¦©§Ÿ©¦§¥©
ick dcixedl jixv oi` gafnd y`xa dxyk dnda hgye xar m`y
y`xa z`f zeyrl xzen `l` ,dixai` gzple dxer hiytdl

.gafnd
:dywne `xnbd dayøîàc ïàîìey xaeqd zrcle -èLôä ïéà §©§¨©¥¤§¥

çezðådxyk dndaa,çaænä Làøadndad cixedl aiig `l` §¦©§Ÿ©¦§¥©
,dhnl dgzple dhiytdleøîéîì àkéà éàî,xnel yi dn - ©¦¨§¥©

gzple hiytdl dxiznd dpynd ixac z` yxtl ozip cvik ,xnelk
.gafnd y`xa

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëädpynd zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦©
,o`k.äìñôðå øLBkä úòL Bì äúéäL ïBâkjixv ef dhiyl ,xnelk §¤¨§¨§©©¤§¦§§¨

`idyk gafnd lr dzlry dndaa dpynd ly `tiqd z` cinrdl
xzen dfk ote`ae ,dlqtp dnc wxfpe dhgypy xg`le ,dxyk
lkei `l aey dpcixei m`y oeik ,gafnd y`xa dgzple dhiytdl
,gezipe hytd oica dpi` daxwdl dlqtpy dnday s`e .dzelrdl
zg` dry die`x dzidy oeik ,dhiytdl yi o`k mewn lkn

,dxhwdlåzhiykøîàc ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø(.cw oldl) §©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨©
yícä ÷øæpL ïåékzexykaúçà äòL øNa äöøeäåxyad dide - ¥¨¤¦§©©¨§§¨¨¨¨¨©©

leqt dndaa rxi` m` elit` ,zg` dry jyna dxhwdl ie`x

mewn lkn ,dtixya dpice gafnd on dhnl okn xg`läpèéLôé©§¦¤¨
dligzdøBòåozi.íéðäkì,gafnd y`xa `idyk dlqtp m` jkitle §¨©Ÿ£¦

y`xa dixai` gzpie dxer hiyti ,cxz `ly gafnd dyciwy
.gafnd

dpynd z` cinrdl yi ef dhiyly jixack m` :`xnbd dywn
,dlqtpy dleraéðz÷c àlàå`ztqeza epipyy df oic -(a"d h"t), §¤¨§¨¨¥

,my dhgye gafnd y`xl dig dzlry dler iablãöék`ed,äNBò ¥©¤
ähîì íéáøwä úà ãéøBî,gafnd onïçéãîeWxRd on mthey - ¦¤©§¨©¦§©¨§¦¨¤¤
,denzl yi dxe`kle .odayéì änìxg`n ixd ,ok dyer recn - ¨¨¦

aeyl i`yx `di `l miiaxwd z` cixei m` ,`id dleqt dndae
.gafnd iab lr mzelrdle

`l` :`xnbd zvxznãéáòð éëéä,df ote`a dyrp cvik -eäðéáø÷ð ¥¦©£¦©§§¦§
eäéézøôazeyrl oi` `lde ,dyxit mr cgia dndad aixwp m`d - §¦§©§

aezkd xn` ixdy ,ok(g ` ik`ln)Bà Eöøéä Eúçôì àð eäáéø÷ä'©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§
éðô àOéä,'Em`d ,lyene xy iptl rexb oexec `iaz m` ,xnelk £¦¨¨¤

z` `ed jexa yecwd iptl aixwdl oi` df mrhne ,jipt `yi e` jvxi
.mday yxtd mr miiaxwd

`l` ,dyxit mr dndad aixwdl oi` i`ce ok` :`xnbd zx`anïðà£©
ïðéøîà÷ éëä,zeywdl epeekzp jk ep` -éì änì ïçéãîjxev dn - ¨¦¨¨§¦©§¦¨¨¨¦

cxed xg`l miiaxwd z` gicdl yiaeyl xeq` `linn ixd ,mz
.dlqtp dndade xg`n ,dgcdd xg`l gafnd lr mzelrdle
meyn `ed ,miiaxwd gicdl yiy xacd mrh :`xnbd zvxznéàc§¦

àðéøçà ïäk éîøúéî,xg` odk oncfi m`y -òãé àìåel` miiaxwy ¦§§¥Ÿ¥©£¦¨§Ÿ¨©
,daxwdl md mileqteäðé÷qð.gafnd iab lr maixwie mlri - ©§¦§
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mipkyפ zekld - hay d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבצד הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר זהּו הּמצר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבן
ולא ׁשלחֹו ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא - חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר

לפיכ הֹוצאה33לעּות. נֹוטל - הׁשּביח אם הפסיד34: ואם ,35 ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ
ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - הּפרֹות אכל אֹו והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָוחפר
ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו; מעֹות והביא הּמצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

אֹוכל36מּקדם הּוא ׁשּלֹו אֹותן37- מחּׁשבין ואין ,38. ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא מּׁשנים, אחת ּׂשדה ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

לסּלקֹו יכֹול אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד אֹו39מּמחצית ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
- לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו מּכּלּה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֻֻמסּלקֹו
ּולהּניח אחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק הּמצר לבעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש

.40אחד ֶָ
.Ëמכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן
זכּותֹו41לֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .42את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
.Èׁשּמכר את43ׁשליח מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מּזֹו גדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .44הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡Èׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב -45ּבעל הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּלֹוקח מן וטֹורף חֹוזר הּמצר ּבעל והּלֹוקח46הרי ׁשּסּלקֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
הּמֹוכר. מן ונֹוטל ְִֵֵֵַחֹוזר

.·Èחֹוב ּבעל ּבחֹובֹו47ּכל הּמצר48ׁשּטרף לבעל יׁש - ְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּלֹוקח מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהא לא ירצה49לסּלקֹו. ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֹ

ּׂשדהּו50הּנטרף לֹו ּתחזר - ּבחֹובֹו עליו ׁשהיּו הּדמים 51לּתן ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו52לעֹולם ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,53. ְְְְִִֵֶָָ

.‚Èלֹו הּוא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראה הּמצר, ּבן ׁשהיה 54קטן ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הּלֹוקח את לֹו מסּלקין ּבעלי55- ׁשאר עם חלקֹו לֹו יּטל אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּיראּו. ּכמֹו ְְִֶֶֶַהּמצר
.„Èאת מסּלק זה הרי - הּמצר ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל

אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ׁשּתבֹוא57ּברׁשּותֹו56הּלֹוקח; זכּות וכל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
לֹו הּוא זכּות - ּבזכּות58לידּה ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָ

מֹועיל אינֹו - לּלֹוקח האּׁשה59זֹו עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה
האדֹון אֹו הּבעל רצה אם הּלֹוקח: את ׁשּסּלק אדֹוניו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבנכסי

יקּים לא - רצה ואם ידיהן, על מקּים לּלֹוקח60- ותחזר , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
הּדמים. ְֲִִַַָויחזיר
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שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, מאת אלא הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה הדברים33)של פירוט זהו
ההלכה. בתחילת ואבידה34)שהובאו גזילה מהלכות י (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה לתוך יורד [כדין

(מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן השבח על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה על יתר השבח שאם ד) הלכה
יורד אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה שאם כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה וכן שם,
א) קטן סעיף שעה סימן (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה ליטע זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
לשליח כאריס, ליטול שהכוונה חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה, על ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה -

משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו המשלח לטובת לעוות.35)שנוטע ולא שלחתיך לתקן לו: אומר שאז
לסלקו.36) המצר בן שבא (מגידֿמשנה37)לפני כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק המצר בן תביעת שבאה שלפני

שמח. אור וראה ממש, שליח ולא כשליח שהוא מפני או שקנה38)ולחםֿמשנה), כלוקח שהוא לו, מנכים שהפסיד מה [אבל
משנה לחם ועיין להרוס. רשות לו ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק (למעלה מסויים זמן עד לפירות שדה

י]. קטן סעיף קעה סימן המצר.39)וסמ"ע בן עצמו הוא הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מסלקים40)מאותו שהרי
המצר. בן טענת שום לו ואין זו, משדה כולו הוא41)אותו וכן "לו", המלה חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,

להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך (ראה42)בטור שקנה האחר זה וגם
כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור מצר בן זכות לו אין למעלה),

בידו. השדה סילקוהו, שלא שדהו.43)זמן למכור שליח עשהו השדה "אתא44)שבעל קח. מציעא בבא בגמרא נראה כן
אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק להלן וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון איזיל ליה אמר ביה, אימליך
מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל: בתרא בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם אבל בלבד לו

שם. י"ד פרק להלן עוד הלקוחות.45)וראה מן שטורף חוב בעל שלוחו46)כדין כמו אלא ממש, שליח אינו הלוקח שהרי
הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח נחשב המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה הלכה י"ב פרק (למעלה
יאמר שהרי מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של במקרה
למוכר אין שאם מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו:

משנה). (כסף יפסיד? ולמה הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה לא שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין של47)לשלם,
השדה. השדה.48)בעל בעל על לו החוב.49)שיש בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר הלווה.50)שבן השדה, בעל

גדול51) הבעלֿחוב, מכוח שבא בעלֿהמצר כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעלֿחוב כשם לו, מחזיר המצר בעל כלומר,
עצמו. חוב לה.)52)מבעל מציעא (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל ולוה53)בהתאם מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת השדה אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם טז. הלכה
נב.).54)לג. (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין וסילק55)ובית מהם אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין

הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, בחושן56)את הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד. סעיף קעה סימן צה:.57)משפט בכתובות כמבואר אשתו, בנכסי כלוקח נחשב אין58)שהבעל מלוג, שבנכסי פי על אף

טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה פירות אלא בןֿמצר].59)לו בתור זכותו על לוותר יכולה אינה שקנתה60)[שהיא אשה כדין
ג). - ב הלכות מכירה מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד
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אין2הּנֹותן‡. - היה3מּתנה הּמצר. ּבן ּדין ּכתּוב4ּבּה ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשאחריּות מּתנה, ּדין5ּבׁשטר ּבּה יׁש - הּנֹותן על זֹו מּתנה ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הֹואיל הּמצר; ּכתב6ּבן ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמצר ּבן זכּות לבּטל אּלא לֹו7מּתנה נֹותן וכּמה מה8. ? ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשוה. ִֶָָּׁשהיא

היא,9אמר·. ּומכירה עּׂשינּו, והערמה הּוא, ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה וכ ּכדין10ּבכ ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

אֹו11הּׁשלּוחין ראּויין ׁשהן ּדמים לטען ׁשּצרי לי, ויראה . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
- קניתי ּבמאתים מאה: ׁשוה על אמר אם אבל מעט; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיתר

נא .12מןאינֹו ֱֵֶָ
מּתנה13היה‚. אחריּות עלי וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ׁשאם ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָזֹו,
אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאתים

.14מנה ֶָ
חצר„. הּמצר15החליף ּבעל ּדין ּבּה אין - החליף16ּבחצר . ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמי רֹואין - ּבמּטלטלין אֹו ּבבהמה הּבהמה17חצר אֹותּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ואינֹו ּומסּלקֹו. הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, אֹותם דמי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו

ּכּמה לי ּתן לֹו: לֹומר הערמה18יכֹול ׁשּזֹו ּבֹו, ׁשּלקחּתי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכלּום.19היא מֹועלת ואינּה , ְְִֵֶֶָ

לֹו20מכר‰. מכר ּכ ואחר ּׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבאמצע ּׂשדה אֹותּה ּבצד אֹותֹו21קרקע אם רֹואין: - ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

זּבּורית אֹו עּדית היא ּתחּלה לֹו ׁשּמכר זאת22הּמעט לגּבי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ׁשּמכר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקע
מעט אֹותֹו מּפני הּוא מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי לסּלקֹו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָיכֹול

ואם ּבאמצע; זאת23ׁשּקנה ּכמֹו ּבאמצע ׁשּקנה מעט אֹותֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מערים זה הרי - מּצּדֹו ּבּסֹוף לֹו מסּלק24ׁשּמכר הּמצר ּובן , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּסֹוף ׁשּקנה הּׂשדה מן .25אֹותֹו ִֶֶַַָָָ
.Âלֹוקח26הּמֹוכר ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל אין הּתנאים- ,27ׁשּיתקּימּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכלל עּמֹו עליה ּבּה ּתּׁשאר ולא ּבּקרקע, הּלֹוקח ,28ויזּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אֹותֹו. יסּלק ּכ ְְֵַַַָואחר
.Êׁשּבנה הּמצר29הּלֹוקח ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הראּויין דמים לֹו ונֹותן מעּׂשיו30מסּלקֹו, ּבכל הּוא והרי לֹו; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
הּׁשליח ּבן31ּכמֹו אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מּיד32הּמצר טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
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נשלמו.1) ולא וחליפין, ומכירה במתנה המצר בעל מדיני מקצת בו קח:2)נתבארו מציעא להשיג3)בבא יכול המקבל שאין
רוצה, אני אין ולך מתנה ליתן רוצה אני לזה לו, אומר שהמוכר ועוד והטוב. הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום מתנה

קא. קטן סעיף קעה סימן וסמ"ע ד הלכה י"ד פרק להלן משנה לחם אמימר.4)ועיין של מימרא את5)שם, ויחטפו במקרה
המתנה. ממקבל שם.6)השדה הרי"ף כתב הרי"ף.7)כן שכתב כמו הערמה, כאן ויש לשלם8)כלומר, המצר בן צריך כמה

שם. ברי"ף זה ואף שם.9)ללוקח. הרי"ף דברי כל10)המשך כדין תורה, ספר או תפילין כגון קדושה, של חפץ באחיזת
ב). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק ונוטלים ה).11)הנשבעים הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט (פרק ונוטלים שנשבעים

ה). הלכה י"ב פרק (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא הרי זה (מגיד12)ולוקח במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
נשבע - ביניהם קנוניא שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח רבינו: כתב ד הלכה י"ד פרק שלהלן פי על ואף משנה).
אלא מאתיים, שנתן שידוע באופן מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס כאן - זוז" מאתיים ונוטל חפץ בנקיטת הלוקח

משנה). (לחם ביניהם קנוניא שעשו טוען שם.13)שהוא ברי"ף זה על14)אף הוא נאמן ולפיכך בהערמה נתפס לא כאן אף
ד. הלכה י"ד פרק להלן רבינו שכתב כמו הלכה15)כך, י"ב פרק למעלה וראה משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף מכאן

בן16)יז). של החצר את כתמורה רוצה ואינו בעיניו טובה שהיא הלוקח של בחצירו רק מעוניין שהוא לטעון, יכול שהמוכר
מטלטלין17)המצר. או זו בהמה שרק לטעון יכול שאינו כמה אחת ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב ואינו

להלן. עוד וראה (למעלה). בחצר חצר בהחליף כן שטוען כמו בעיניו, טובים הביא18)אלו א הלכה י"ד פרק להלן משנה בכסף
בכתבֿיד הוא וכן מטלטלין, או בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף שם הסמ"ע ופירש כד. סעיף שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו"

"כמין". בקרקע,19)תימן: כן שאין מה שם), (סמ"ע אחרים לקנות יכול שווייה דמי לו כשיהיה שהרי והלוקח, המוכר בין
אחרת. ולא זו קרקע דווקא צריך מצר.20)שלפעמים בן לטענת מקום אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ומעכשיו21)ושדות

המצר. בני מצד טענות אומרים,22)יש אנו שאז לרע, או לטוב השטח, ויתר שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,
חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה, השוני בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה מוסבר טעם שיש

המצר. בן טענת את לסלק בהערמה שם.23)בו שבאמצע,24)בגמרא בזה דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון
הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל הק25)אלא מן לסלקו יכול אינו שםאבל (סמ"ע השדה באמצע בתחילה שקנה המעט רקע

מח). קטן פשוט.26)סעיף נראה שזה כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא התנאים,27)המפרשים נתקיימו שלא זמן שכל
כלל. מכירה כאן וכן28)אין כלל", עילה בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר שום למוכר יישאר שלא פירוש,

כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי: ובדפוס י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך מייד,29)הוא מחה המצר ובן
ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הוא וכן ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו זכותו, ואיבד מחילה זו הרי אחרת

ההלכה.30) בסוף הפירוט שיבוא וכו'",31)כמו שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.) מציעא (בבא שאמרו ממה לזה המקור
ה). הלכה י"ב פרק למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות הנאמר הלקוחות32)ביטוי מן הטורף חוב בעל כל כדין



פי mipky zekld - hay d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבצד הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר זהּו הּמצר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבן
ולא ׁשלחֹו ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא - חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר

לפיכ הֹוצאה33לעּות. נֹוטל - הׁשּביח אם הפסיד34: ואם ,35 ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ
ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - הּפרֹות אכל אֹו והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָוחפר
ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו; מעֹות והביא הּמצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

אֹוכל36מּקדם הּוא ׁשּלֹו אֹותן37- מחּׁשבין ואין ,38. ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא מּׁשנים, אחת ּׂשדה ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

לסּלקֹו יכֹול אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד אֹו39מּמחצית ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
- לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו מּכּלּה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֻֻמסּלקֹו
ּולהּניח אחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק הּמצר לבעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש

.40אחד ֶָ
.Ëמכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן
זכּותֹו41לֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .42את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
.Èׁשּמכר את43ׁשליח מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מּזֹו גדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .44הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡Èׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב -45ּבעל הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּלֹוקח מן וטֹורף חֹוזר הּמצר ּבעל והּלֹוקח46הרי ׁשּסּלקֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
הּמֹוכר. מן ונֹוטל ְִֵֵֵַחֹוזר

.·Èחֹוב ּבעל ּבחֹובֹו47ּכל הּמצר48ׁשּטרף לבעל יׁש - ְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּלֹוקח מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהא לא ירצה49לסּלקֹו. ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֹ

ּׂשדהּו50הּנטרף לֹו ּתחזר - ּבחֹובֹו עליו ׁשהיּו הּדמים 51לּתן ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו52לעֹולם ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,53. ְְְְִִֵֶָָ

.‚Èלֹו הּוא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראה הּמצר, ּבן ׁשהיה 54קטן ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הּלֹוקח את לֹו מסּלקין ּבעלי55- ׁשאר עם חלקֹו לֹו יּטל אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּיראּו. ּכמֹו ְְִֶֶֶַהּמצר
.„Èאת מסּלק זה הרי - הּמצר ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל

אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ׁשּתבֹוא57ּברׁשּותֹו56הּלֹוקח; זכּות וכל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
לֹו הּוא זכּות - ּבזכּות58לידּה ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָ

מֹועיל אינֹו - לּלֹוקח האּׁשה59זֹו עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה
האדֹון אֹו הּבעל רצה אם הּלֹוקח: את ׁשּסּלק אדֹוניו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבנכסי

יקּים לא - רצה ואם ידיהן, על מקּים לּלֹוקח60- ותחזר , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
הּדמים. ְֲִִַַָויחזיר
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שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, מאת אלא הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה הדברים33)של פירוט זהו
ההלכה. בתחילת ואבידה34)שהובאו גזילה מהלכות י (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה לתוך יורד [כדין

(מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן השבח על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה על יתר השבח שאם ד) הלכה
יורד אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה שאם כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה וכן שם,
א) קטן סעיף שעה סימן (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה ליטע זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
לשליח כאריס, ליטול שהכוונה חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה, על ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה -

משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו המשלח לטובת לעוות.35)שנוטע ולא שלחתיך לתקן לו: אומר שאז
לסלקו.36) המצר בן שבא (מגידֿמשנה37)לפני כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק המצר בן תביעת שבאה שלפני

שמח. אור וראה ממש, שליח ולא כשליח שהוא מפני או שקנה38)ולחםֿמשנה), כלוקח שהוא לו, מנכים שהפסיד מה [אבל
משנה לחם ועיין להרוס. רשות לו ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק (למעלה מסויים זמן עד לפירות שדה

י]. קטן סעיף קעה סימן המצר.39)וסמ"ע בן עצמו הוא הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מסלקים40)מאותו שהרי
המצר. בן טענת שום לו ואין זו, משדה כולו הוא41)אותו וכן "לו", המלה חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,

להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך (ראה42)בטור שקנה האחר זה וגם
כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור מצר בן זכות לו אין למעלה),

בידו. השדה סילקוהו, שלא שדהו.43)זמן למכור שליח עשהו השדה "אתא44)שבעל קח. מציעא בבא בגמרא נראה כן
אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק להלן וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון איזיל ליה אמר ביה, אימליך
מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל: בתרא בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם אבל בלבד לו

שם. י"ד פרק להלן עוד הלקוחות.45)וראה מן שטורף חוב בעל שלוחו46)כדין כמו אלא ממש, שליח אינו הלוקח שהרי
הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח נחשב המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה הלכה י"ב פרק (למעלה
יאמר שהרי מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של במקרה
למוכר אין שאם מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו:

משנה). (כסף יפסיד? ולמה הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה לא שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין של47)לשלם,
השדה. השדה.48)בעל בעל על לו החוב.49)שיש בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר הלווה.50)שבן השדה, בעל

גדול51) הבעלֿחוב, מכוח שבא בעלֿהמצר כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעלֿחוב כשם לו, מחזיר המצר בעל כלומר,
עצמו. חוב לה.)52)מבעל מציעא (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל ולוה53)בהתאם מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת השדה אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם טז. הלכה
נב.).54)לג. (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין וסילק55)ובית מהם אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין

הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, בחושן56)את הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד. סעיף קעה סימן צה:.57)משפט בכתובות כמבואר אשתו, בנכסי כלוקח נחשב אין58)שהבעל מלוג, שבנכסי פי על אף

טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה פירות אלא בןֿמצר].59)לו בתור זכותו על לוותר יכולה אינה שקנתה60)[שהיא אשה כדין
ג). - ב הלכות מכירה מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד
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הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק
הּמעֹות. לבעל הּכל - קצּבה לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין

.Âמּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
הֹול לֹו: ואמר הּׁשליח ּביד הּמעֹות ונתן ּׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
ולּתן לֹו להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע אל לּׁשליח: אמר ואם עדים. ּבפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו
היה אם וכן לׁשּלם. חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעדים,
ּבין הּמעֹות, לֹו ותן הּׁשטר קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחֹוב
לקח ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר, וקח הּמעֹות ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּׁשטר

.Êממֹון הֹול לֹו: ואמר ׁשלּוחֹו, ּביד ׁשּבידֹו מעֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
הּׁשליח ּבעדים, ׁשּלא ונתן והל לֹו, חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
והרי לקחּתי, לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל נתּתי, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹאֹומר:
אֹו חֹוב ּובעל ׁשּנתן, הּסת נׁשּבע הּׁשליח - עֹומדין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּתֹורה] [ׁשבּועת נׁשּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפֹועל
- ׁשנים הּׁשלּוחין היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו חֹוב ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָלבעל
חּיבין ׁשהרי ּבעדּותן, נֹוגעין ׁשהן מּפני מֹועילה, עדּותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
הּׁשליח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסת. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּׁשבע
ּבא אם אבל עֹומדין; ׁשלׁשּתן והרי חֹוב ּבעל את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָמכחיׁש
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - לי ׁשאמרּת ּכמה נתּתי ואמר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
וּדאי טענת עליו טֹוען ׁשם אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסת
להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין מתּו אם וכן ׁשליחּותֹו. נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
יכֹול אינֹו הּלוה - לתּבע חֹוב ּבעל ּובא הּים, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלמדינת
מי ּכאן אין ׁשהרי הּׁשליח, ּפרעֹו ׁשּלא הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהׁשּביעֹו
חרם הּלוה מחרים אּלא ׁשּלקח. וּדאי טענת עליו ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסתם,
.Áלי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב אינֹו - לׁשלחֹו רצה אם לוי, ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר והּוא ּפּקדֹון. ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאחריּותן,

ולא ּכתבּתי לא ואמר: הּמלוה טען ואם ידֹו. ּכתב ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אפּלּו אֹו ידֹו, ּכתב ׁשהּוא יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכתב
טען אם ּביחּוד, ׁשּביניהן ואֹותּיֹות סימנין ּבֹו ּכתּובין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
ׁשמעֹון - ּבֹו רּמּו ואחרים ּכתב, ׁשלחּתי לא ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹראּובן
מי על ׁשּיחרים אחר ראּובן לֹו ּומׁשּלם ּבאחריּותֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָחּיב
ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן
.Ëראּו ּבׁשליחּות ׁשּבא ּובאלוי מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח בן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבלבד ועּׂשרים עּׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו לא ואמר: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
עּׂשרים, אּלא להביא ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהביא
נׁשּבע ולוי מקצת, מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשמעֹון ויׁשּלם לראּובן, נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. חּיב היה אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּביתֹו,

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום
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ׁשליח2אין‡. נעּׂשה ּכֹוכבים הּדברים3העֹובד מן לדבר ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וכן4ׁשּבעֹולם ּכֹוכבים5. לעֹובד ׁשליח נעּׂשה יּׂשראל 6אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנאמר הּדברים. מן גם7לדבר ּתרימּו ּכן אּתם8: מה - אּתם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּברית ּבני ׁשלּוחכם אף ּברית, הּתֹורה9ּבני לכל הּדין והּוא . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּומה10ּכּלּה ּכּלּה12ּמׁשּלחכם11. הּתֹורה ּבכל אף ּברית, ּבן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
ּברית ּבן .13המׁשּלח ְְִֵֶַַַ

אּׁשה·. אֹו איׁש ׁשליח אדם איׁש14עֹוּׂשה אׁשת ואפּלּו ,15. ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ
עבד ּבמקצת17וׁשפחה16ואפּלּו ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומּתן למּׂשא ׁשלּוחין נעּׂשין ּבני18מצֹות, ׁשאינן מי אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלּוחין נעּׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש והן ולא19דעת, , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השליח.1) שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו שהוא סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו ובבא2)נתבארו מא: קידושין
עא: שאינו3)מציעא כאן רבינו כתב שלא ומכיוון למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי ערך שאין היינו,

למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה - לישראל שליח הבעלים4)נעשה למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שלוחם. שם.5)או מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין שם.7)לפי מציעא ובבבא שם בקידושין הוא כן

והוא,8) בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום השליחות דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם" שהמלה
קט סעיף קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח א).שאין (ראה9)ן כנענים עבדים גם וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג

שבין בברית חלק להם שיש לפי ברית בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים שאינם פי על שאף ב), הלכה להלן
שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית בני שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה ומקיימיה, התורה נותן

ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין, שרק10)העבד שם, מציעא בבבא אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין שם.11)בתרומה זה בתרומה.12)אף הנאמר ה"אתם" מציעא13)היינו, (בבא אשי רב לדברי בניגוד

לגוי. שליח נעשה שישראל שני) לשון לפי הוא14)שם זה וזיכוי ואשתו, בתו ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח נעשית שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח נעשית שאשה הרי שליחות, מטעם

קידושיה. לקבל לחברתה שליח נעשית שהאשה אשתו.15)אמרו ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה. לגמרי שאינה
ויבימתה. צרתה אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין מקבל16)וכן ש"העבד כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד

חבירו". של רבו מיד לחבירו שלה.17)גט העובר עבור השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש כן זה18)כנענית.
כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת שאינם לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן למשא שרק ושפחה. עבד על מוסב

ו). הלכה גירושין מהלכות ו שם.19)ופרק בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין
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ׁשרֹוצה‡. וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ּׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה
לקנֹות ּתרצה אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָלּקח
זה והרי ,עצמ את סּלק - לאו ואם עּׂשה, - וכ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכ
מעֹות מביא אֹו אּלא טענה, לֹו נׁשארה לא זה הרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלֹוקח;
אין - ואביא אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו ויקנה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמּיד
ממּתינין - לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם ואביא: אל לֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָׁשֹומעין
ׁשאינֹו לֹו, ׁשֹומעין אין - אמּוד אינֹו ואם ויביא, ׁשּיל עד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלֹו
עּתה ּתֹוציא אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָרֹוצה
הּמצר. לבעל זמן קֹובעין ׁשאין .זכּות ּבטלה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָזּוזים,
ׁשל היּו אם מעֹות, הּלֹוקח והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ּבן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹוציא
ּבטלה - מּזּוזיו יֹותר לצאת ממהרים אֹו מּזּוזיו טֹובים ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלֹוקח
לקנֹותּה הּלֹוקח רֹוצה היה הּמצר. ּבן דין לֹו ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזכּותֹו,
זֹוכה, הּלֹוקח - לזרעּה רֹוצה הּמצר ּובן ּבּתים, ּבּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבנֹות

הּמצר. ּבן ּדין ּבּה ואין הארץ, יּׁשּוב ְִִִֵֶֶֶֶַָָָמׁשּום
ּבן·. ּפלֹוני הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבא

ואמר מּמּנּו? ואּקח אל זֹו, ּׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצר
אחר אֹותֹו לסּלק ויׁש זכּותֹו, ּבּטל לא - וקח! ל ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹלֹו:
ׁשּצרי אמּורים ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיקנה,
אחר זכּותֹו לֹו מחל אם אבל ׁשּיקנה; קדם לֹו ּכׁשּמחל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקנין?
אֹו מּמּנּו, ּׂשכר אֹו עּמֹו, וסּיע הּמצר ּבן ׁשּבא ּכגֹון ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח,
ּבֹו מחה ולא ּומׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּכל וסֹותר ּבֹונה אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשראה

לסּלקֹו. יכֹול אינֹו וׁשּוב מחל, זה הרי - ערער ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹולא
ואחר‚. קטן, אֹו חֹולה אֹו אחרת ּבמדינה הּמצר ּבן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

יכֹול אינֹו - ההֹול ּובא הּקטן והגּדיל החֹולה הבריא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָזמן
למּכר יכֹול אדם אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלסּלקֹו.
מּידי. ּתצא ׁשנים ּכּמה לאחר אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו,

הּגאֹונים. הֹורּו ְְִֶַָוכזה
ּומֹוכר„. מֹוזיל העם לכל אם ּבמנה: מאתים ׁשוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

לכל מֹוזיל אינֹו ואם ּומסּלקֹו; מאה הּמצר ּבן לֹו נֹותן -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתנה. לזה נתן ׁשהּמֹוכר ׁשוה, ׁשהּוא מאתים לֹו נֹותן - ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעם

ׁשּיּתןל עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ּבמאתים מנה ׁשוה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָקח
נׁשּבע - ּביניהם קנּוניא ׁשעּׂשּו הּמצר, ּבן טען ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמאתים.
עדים ׁשם היה ואם זּוז. מאתים ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּלֹוקח
ּובין ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען הּמצר ּובן מאתים, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
- מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא [ּבוּדאי] יֹודע ואינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר,
מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ּכמֹו ּדמים נֹותן זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ונפטר. ּבמאתים ׁשּלקח הּסת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּביעֹו
מהן‰. אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

הּמצר: ּבעל מהן אחד ואין אּלּו, ּבדמים אּקח אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומר:
ׁשכן - הּׂשדה מּׁשכני והאחד העיר, מּיֹוׁשבי האחד היה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
קרֹוב קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ותלמיד ׁשכן קֹודם. ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהעיר
הּׁשכן - וקרֹוב ׁשכן קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָותלמיד
- וקנה אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ׁשּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקֹודם,

ואין הֹואיל לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹזכה,
אּלא הּזה ּבּדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר. ּבעל מהן ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחד

.ּכ ׁשעֹוּׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות, ְֲִִֶֶֶֶֶָָָדר
ׁשכנים הלכֹות להּו ְְְְִִִֵסליקּו
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וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין

ּוּׂשכרן. ּבהפסדן ּוממּכרן, ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּומׁשּפטיהן
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור
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אֹו‡. מּטלטלין, אֹו קרקע לי ּומכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹהאֹומר
מעּׂשיו וכל ׁשליחּותֹו, ועֹוּׂשה ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָקנה
אּלא עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוּׂשה ואין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹקּימין.
אּלא עדים צריכין ואין חברֹו. לבין ּבינֹו ּבלבד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבאמירה
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלגּלֹות

וכן·. ּכלּום. עּׂשה לא - מׁשּלחֹו ּדברי על ׁשעבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
חֹוזר; - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
ולא לעּות. ולא ,ׁשדרּתי ׁשליחּותי לתּקן אֹומר: הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹׁשהרי
והּׁשטרֹות והעבדים ׁשתּות, - ּבמּטלטלין ׁשההֹוניה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָאמרּו,
קֹונה אֹו ׁשּלֹו ּבמֹוכר אּלא הֹוניה, ּבהן אין - ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּקרקעֹות
חֹוזר. - ׁשהּוא ּבכל ּבכּלם ׁשּטעה ׁשליח אבל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻלעצמֹו;

ׁשּלא‚. לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן
ׁשּלא לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות, זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאחריּות
ּבאחריּות; למׁשּלח ּומֹוכרּה וחֹוזר ׁשעּׂשה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָּבאחריּות
ּכל וכן הּׁשליח. על והאחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹהֹואיל
לתּקן ּבין ׁשליח ׁשעּׂשהּו עליו התנה אם ,לפיכ ּבזה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשוה לקח אֹו ּבדינר, מאה ׁשוה לֹו מכר אפּלּו לעּות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבין
לֹו לּתן המׁשּלח וחּיב ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ּבמאה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹדינר

הּתנאי. ְְִַַּכפי
ּומכר„. סאה, ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר

הּלֹוקח וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים, ּבית לי מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית
אמר הּלֹוקח. קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית

ּומ הּׁשליח והל אחד, לאדם ּׂשדה לי מכר לׁשניםלֹו: כרּה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לי מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ממּכר. ממּכרֹו למאה, מכר אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׂשדה,
מּמיני‰. מין אֹו חּטים ּבהם לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן

מעֹות לֹו נתן ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹסחֹורה,
ּבהן ולקח והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים, ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלּקח
מּפני לּׁשליח, ּפחתּו - ׁשּלקח זה דמי ּפחתּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׂשעֹורים:
הּמעֹות. לבעל הֹוסיפּו - דמיהן הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּבּמׁשקל אֹו ּבּמנין לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָהיה
ׁשניהם, ׁשל הּוא הרי הּמֹוכרים לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההלכות.1) ונשלמו בשלימות, וענייניו המצר בעל דיני תשלום בו או1)נתבאר ששינה ושליח שליחות, דיני רבינו בו ביאר
דינו. מה טעה
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הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק
הּמעֹות. לבעל הּכל - קצּבה לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין

.Âמּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
הֹול לֹו: ואמר הּׁשליח ּביד הּמעֹות ונתן ּׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
ולּתן לֹו להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע אל לּׁשליח: אמר ואם עדים. ּבפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו
היה אם וכן לׁשּלם. חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעדים,
ּבין הּמעֹות, לֹו ותן הּׁשטר קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחֹוב
לקח ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר, וקח הּמעֹות ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּׁשטר

.Êממֹון הֹול לֹו: ואמר ׁשלּוחֹו, ּביד ׁשּבידֹו מעֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
הּׁשליח ּבעדים, ׁשּלא ונתן והל לֹו, חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
והרי לקחּתי, לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל נתּתי, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹאֹומר:
אֹו חֹוב ּובעל ׁשּנתן, הּסת נׁשּבע הּׁשליח - עֹומדין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּתֹורה] [ׁשבּועת נׁשּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפֹועל
- ׁשנים הּׁשלּוחין היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו חֹוב ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָלבעל
חּיבין ׁשהרי ּבעדּותן, נֹוגעין ׁשהן מּפני מֹועילה, עדּותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
הּׁשליח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסת. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּׁשבע
ּבא אם אבל עֹומדין; ׁשלׁשּתן והרי חֹוב ּבעל את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָמכחיׁש
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - לי ׁשאמרּת ּכמה נתּתי ואמר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
וּדאי טענת עליו טֹוען ׁשם אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסת
להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין מתּו אם וכן ׁשליחּותֹו. נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
יכֹול אינֹו הּלוה - לתּבע חֹוב ּבעל ּובא הּים, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלמדינת
מי ּכאן אין ׁשהרי הּׁשליח, ּפרעֹו ׁשּלא הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהׁשּביעֹו
חרם הּלוה מחרים אּלא ׁשּלקח. וּדאי טענת עליו ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסתם,
.Áלי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב אינֹו - לׁשלחֹו רצה אם לוי, ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר והּוא ּפּקדֹון. ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאחריּותן,

ולא ּכתבּתי לא ואמר: הּמלוה טען ואם ידֹו. ּכתב ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אפּלּו אֹו ידֹו, ּכתב ׁשהּוא יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכתב
טען אם ּביחּוד, ׁשּביניהן ואֹותּיֹות סימנין ּבֹו ּכתּובין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
ׁשמעֹון - ּבֹו רּמּו ואחרים ּכתב, ׁשלחּתי לא ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹראּובן
מי על ׁשּיחרים אחר ראּובן לֹו ּומׁשּלם ּבאחריּותֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָחּיב
ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן
.Ëראּו ּבׁשליחּות ׁשּבא ּובאלוי מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח בן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבלבד ועּׂשרים עּׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו לא ואמר: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
עּׂשרים, אּלא להביא ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהביא
נׁשּבע ולוי מקצת, מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשמעֹון ויׁשּלם לראּובן, נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. חּיב היה אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּביתֹו,

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום

ׁשני 1ּפרק
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ׁשליח2אין‡. נעּׂשה ּכֹוכבים הּדברים3העֹובד מן לדבר ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וכן4ׁשּבעֹולם ּכֹוכבים5. לעֹובד ׁשליח נעּׂשה יּׂשראל 6אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנאמר הּדברים. מן גם7לדבר ּתרימּו ּכן אּתם8: מה - אּתם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּברית ּבני ׁשלּוחכם אף ּברית, הּתֹורה9ּבני לכל הּדין והּוא . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּומה10ּכּלּה ּכּלּה12ּמׁשּלחכם11. הּתֹורה ּבכל אף ּברית, ּבן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
ּברית ּבן .13המׁשּלח ְְִֵֶַַַ

אּׁשה·. אֹו איׁש ׁשליח אדם איׁש14עֹוּׂשה אׁשת ואפּלּו ,15. ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ
עבד ּבמקצת17וׁשפחה16ואפּלּו ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומּתן למּׂשא ׁשלּוחין נעּׂשין ּבני18מצֹות, ׁשאינן מי אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלּוחין נעּׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש והן ולא19דעת, , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
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השליח.1) שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו שהוא סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו ובבא2)נתבארו מא: קידושין
עא: שאינו3)מציעא כאן רבינו כתב שלא ומכיוון למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי ערך שאין היינו,

למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה - לישראל שליח הבעלים4)נעשה למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שלוחם. שם.5)או מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין שם.7)לפי מציעא ובבבא שם בקידושין הוא כן

והוא,8) בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום השליחות דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם" שהמלה
קט סעיף קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח א).שאין (ראה9)ן כנענים עבדים גם וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג

שבין בברית חלק להם שיש לפי ברית בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים שאינם פי על שאף ב), הלכה להלן
שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית בני שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה ומקיימיה, התורה נותן

ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין, שרק10)העבד שם, מציעא בבבא אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין שם.11)בתרומה זה בתרומה.12)אף הנאמר ה"אתם" מציעא13)היינו, (בבא אשי רב לדברי בניגוד

לגוי. שליח נעשה שישראל שני) לשון לפי הוא14)שם זה וזיכוי ואשתו, בתו ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח נעשית שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח נעשית שאשה הרי שליחות, מטעם

קידושיה. לקבל לחברתה שליח נעשית שהאשה אשתו.15)אמרו ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה. לגמרי שאינה
ויבימתה. צרתה אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין מקבל16)וכן ש"העבד כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד

חבירו". של רבו מיד לחבירו שלה.17)גט העובר עבור השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש כן זה18)כנענית.
כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת שאינם לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן למשא שרק ושפחה. עבד על מוסב

ו). הלכה גירושין מהלכות ו שם.19)ופרק בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין



oitzeyeפד oigely zekld - hay e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואמר הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהפסיד.
ּומכרֹו והל מּמאה, ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי מכר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹלֹו:

מׁשּלם49ּבחמּׁשים -50- ּבמאתים מכר מּביתֹו. החמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
לראּובן ּבמאה51הּכל אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
ל וכן52אמרּתי לי, אמרּת ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - מכרּתי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבחמּׁשים
ּבמקצת החמּׁשים53הֹודה לֹו נתן ּכבר ואם נׁשּבע54. - ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

הּלֹוקח וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה הּסת ידע55ׁשבּועת ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּוא ראּובן ׁשל זה ׁשחפץ סרסּור56הּלֹוקח לֹו הּמֹוכר וזה , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לּבעלים החפץ יחזיר - ויחרים57הּוא לֹו58, ׁשּנתן מי על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשרצה אֹו ּבחמּׁשים למּכר אחר59רׁשּות ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹ
.60ׁשּקניתי ִִֶָ

.Êׁשהֹודיע סרסּור ׁשל61ּכל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
למּכר רֹוצה איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,

ׁשהרי הּלֹוקח; מחזיר - אּלּו ואמרּבדמים דמים לֹו ּפסק לא ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
וכ ּבכ ל מכר [ּכל62לֹו: סרסּור63. החפץ64] ׁשאבד ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

נׁשּבר65מּידֹו אֹו נגנב חּיב66אֹו ׁשהּוא67- מּפני לׁשּלם, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּׂשכר. ֵָָנֹוּׂשא

.Áהאּמן68הּלֹוקח מּבית חמיו69ּכלים לבית ,70לׁשּגרן ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּדמיהם, את ל אּתן אני - מּמּני אֹותן מקּבלין אם לֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואמר

מּועט ּׂשכר אּתן - לאו זה71ואם הרי - ּבהליכה ונאנסּו , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
לׁשּלם ּבחזרה72חּיב נאנסּו ואם ּפטּור73; נטלן74- על75. ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו אם לֹו: ואמר לאחרים, למכרן ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמנת
- יּמכרּו לא ואם ,וכ ּכ דמים ל אּתן - ּפלֹוני זמן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹעד
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וכן ההפסד, לו לשלם צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות,
שם). (סמ"ע בריווח חלקו לקבל צריך היה ביוקר מכר אם הדין קיים.49)הוא המקח כן ואם שליח, שהוא ללוקח הודיע ולא

ד. הלכה למעלה ד.50)כמבואר הלכה למעלה שכתב דבר51)כמו בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק למעלה שכתב כמו
קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין קבוע מחיר לו במאה52)שיש שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי מכחיש ואינו

ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה וזה53)(כסף מאה, לו שמגיע כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה שכיוון
(רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע אינו - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר "שכיוון שהטעימו ויש בחמישים. מודה
לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן "אין כתב: והראב"ד
כדברי מפורש מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת הסרסור יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא במנה
סלע אלא כי לא אומר והלה שווה היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון ואבד המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו,

האזל. ובאבן שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה היה דינרים וחמישה עליו הכל54)הלוויתיך כופר נחשב שאז
מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך" לו שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים. יתר של התביעה על

ג. הלכה ונטען קיים,55)טוען המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם ד, בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
שלו. השינוי ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי כלום,56)והשליח אמר לא השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות

שיידע די ולא המשלח אותו של הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו דינו החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא
ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, הוא מי לדעת מבלי סרסור מחדש57)שהוא שכאן אלא ד. בהלכה למעלה כמו

מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול אינו והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש שהשליח שאף רבינו,
שהמוכר לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע ועד שבועה

י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על זה חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו ורק58)והסרסור
מהלכות א (פרק וודאי בטענת אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא טוען שהוא אחרי יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם,
בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של השמא לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע להבין יש אך ז). הלכה ונטען טוען

ז. הלכה א פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת שמצרפים בחמישים,59)כמו למכור לשליח אמר לא כלומר:
נתרצה. - למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה לומר60)אלא צריך היה כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זו

ללוקח61)"שקנה". שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח, פלוני של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
למלך). והלוקח62)(משנה המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי המחיר, על כלום לו אמר שלא וכיוון

זו. אפשרות דעתו על להעלות היה חייב מזה, "כל",63)שיידע מדוייקים ספרים לפי משנה הכסף ותיקן "וכן". רומי: בדפוס
עוז. במגדל הוא וכן "וכל", תימן: המתחיל64)ובכתבֿיד דיבור שם בתוספות הריב"ם פירוש ולפי במשנה, פז. בתרא בבא

יח.65)נשברה. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף קפה סימן משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו על66)בעודו
"או המלים נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות מיימוני (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו אי ידי

ואבידה.67)נשבר". בגניבה שחייב שכר, נושא פא.68)כדין מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים כמתנה70)בעל
שם71)לארוסתו. ורש"י שם מציעא (בבא מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר שהיה ההנאה תמורת והיינו,

הנאה). טובת לפי המתחיל רבינו72)דיבור הביא יד) הלכה מכירה מהלכות ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים מהגמרא (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי דמי היו אם אלא חייב שאינו
בלוקח אבל קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו" נעשה שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח", מטעם הוא
ומכיוון סרסור, מטעם אלא לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא חייב שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים
בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק ולפיכך ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל דינו - בכלי ומתפאר נהנה שהוא

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה מכירה, בהלכות ולא אחרי73)סרסור כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא אחרי
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה ואבידה,74)ימי בגניבה להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.

(כסף שכר" כנושא שהוא מפני פטור "בחזירה ושם: שם בברייתא מפורש וכן שכרו. וזהו חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי
מיימוני). והגהות שם.75)משנה מציעא ובבא שם נדרים

oitzeye oigely zekld - hay e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשליח הּקטּנה20עֹוּׂשין ואחד הּקטן אחד .21לפיכ .22, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
קטן23הּׁשֹולח החנוני24ּבנֹו ׁשמן,25אצל ּבאּסר לֹו ּומדד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האּסר את לֹו האּסר26ונתן ואת הּׁשמן את ואּבד החנוני27, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לׁשּלם להֹודיעֹו28חּיב אּלא ׁשלחֹו ׁשּלא לֹו29; היה ולא , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּפרׁש ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדעת. ּבן עם אּלא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשּלח
ּפטּור זה הרי - הּקטן עם לי ׁשלח .30ואמר: ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבין31האֹומר‚. מלוה ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
קטן היה אפּלּו ּפלֹוני, ּביד לי ׁשלחהּו רצה32ּפּקדֹון, אם , ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָ

וכן ּבאחריּותֹו. חּיב ואינֹו נפטר, - ּבידֹו ׁשנים33לׁשלחֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּביד מׁשּלח לחברֹו לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ּביניהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהתנּו

ׁש מי ּביד מׁשּלח זה הרי - המׁשּלח ׁשּירצה לֹומי ּיראה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראּוי אֹו34ׁשהּוא ,ּבּדר אבד אֹו נגנב ואם זה. ּדבר להֹולי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור המׁשּלח הרי - הּׁשליח ּבֹו ּתנאי35ׁשּכפר ׁשּכל . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
קּים - .36ׁשּבממֹון ְֶַָָ

ּבדבר37הּׁשליח„. ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמׁש ּפי על אף לפלֹוני, ׁשהמׁשי38זה ונמצא39אֹו , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

ואם ּומחזיר. הּמקח ּבטל - המׁשּלח ּדעת על לא40ׁשעבר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמקח, נקנה - ׁשליח ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹודיע

ׁשּׁשלחֹו. ְֶֶָזה
קניתי41ראּובן‰. ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ּׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ואמר42אֹותּה ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אין - ּבׁשמי מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:

ראּובן ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ואם43ּכֹופין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ּבּתחּלה עּמֹו ׁשאכּתב44התנה וזה אקנה, לעצמי לֹו: ואמר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הרי - הּקֹונה הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי, ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר
ּבׁשמֹו. אחר ׁשטר ולכּתב לחזר ּכֹופהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹזה

.Âׁשליח45הּסרסּור ּׂשכר46- נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ְְִֵֶֶַַַַָָ
לפיכ47ׁשליחּותֹו מה48. מׁשּלם - הּבעלים דעת ׁשּנה אם , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
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שליח".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. בא21)גיטין זה ועל הגט, להבאת שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין
חצר, קניין לו אין שהוא מקטן, שעדיפה שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן וכתב שליח". עושה קטן "שאין הסיכום:
שליחות בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך שליחות, גם להם יש - ט) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (פרק לה יש והיא

לעשות22)(הרדב"ז). רוצים שאינם , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח נעשה שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
דעת. בר אלא יהודה.23)שליח כרבי ולא וכחכמים במשנה, פז: בתרא בפירוש24)בבא כתב וכן רבינו של פירוש תוספת

התינוק". ביד שהצלוחית "בזמן המשנה: בסוף הוא וכן שם. מסר25)המשניות שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל בחנווני
ורבי המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי אית (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם איסרים שני לו
שם. רשב"ם ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו את "השולח שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה

מאביו.26) שקיבל הפונדיון מן העודף האיסר את לו נתן החנווני מדובר27)כלומר, שכאן לפי הצלוחית את רבינו הזכיר לא
לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני
וכתבו שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת שלא שואל זה הרי לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני לקחה ואם

(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק כרבי28)רבינו ולא שם במשנה החכמים כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן עבור
שלחו.יהודה, כן מנת שעל שליח.29)שאמר הקטן את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק בגמרא30)שהוא שאמרו כשם

אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני הקטן, שברה אם החנווני עליה פטור הצלוחית את לקטן השולח מסר שאם שם,
שליח הקטן את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים בין המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם לי שלח לו
רבה המתחיל דיבור קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי - שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או

ג. הלכה ביד31)ולהלן ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל אומר המשאיל שאם המשנה, בסוף צח: מציעא בבא
משנה. בכסף וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או היינו32)שלוחו ו"בני" שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם

קטן, שהוא המשלח ידע לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע וכתב משנה). (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן,
ב. בהלכה שמענו שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו המשלח, פטור - הדבר נתברר כן קמא33)ואחרי בבבא הרי"ף

ב). עמוד לז ווילנא (דפוס עצים הגוזל במשנה34)פרק וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי ראוי, שאינו מי ביד שלח ואם
ז. הלכה להלן השליח,35)למלך כפר או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות ראוי אינו זה שליח כי אליו, שנשלח זה טוען אם

התניית בעצם כפר אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם פטור זה ובאופן המשלח. ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח
(רדב"ז). הראב"ד שכתב וכמו היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על לי שלחת לא לו: באומר שהכחישו או התנאי

יהודה.36) כרבי נא. מציעא בֿג.37)בבא הלכות א פרק למעלה משיכה.39)כקונה.38)ראה לעשות לקונה ונתן שמכר,
ג)40) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות פי על אף באחריות שלא וקנה ששינה ששליח אמרו קסט: בתרא בבבא

הודיע לא אם זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה שם (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות
א). פרק למעלה וראה משנה (כסף בטל מקחו - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח ובגמרא41)שהוא בברייתא קב: קמא בבא

קג. כדלהלן.42)שם הקונה, שהוא ידעו שלא הייתה לו43)וכוונתו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש צריך אלא
זה מי כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד היה צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן שטר

לאחרים. שדה תכתוב44)יקנה אחד שטר "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא אם שאפילו אמרו שם בגמרא
לעדים אמר שהרי זה. שטר לו יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר לו לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף ועיין רבינו, זאת השמיט למה עיון וצריך בכתובות45)בפניו. שאמרו ממה נלמד זה דין
כלומר: כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים, מנה שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה במשנה: צח.
לבעל הכל במאתיים מנה שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי עצמה את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה
עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא סרסור וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים כלומר, ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות
משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ושכרה ק.) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת לאלמנה הוא דומה

א.46) קטן סעיף שם סמ"ע וראה שותף, ז.47)ולא הלכה להלן דיני48)ראה כל עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,



פה oitzeye oigely zekld - hay e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואמר הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהפסיד.
ּומכרֹו והל מּמאה, ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי מכר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹלֹו:

מׁשּלם49ּבחמּׁשים -50- ּבמאתים מכר מּביתֹו. החמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
לראּובן ּבמאה51הּכל אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
ל וכן52אמרּתי לי, אמרּת ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - מכרּתי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבחמּׁשים
ּבמקצת החמּׁשים53הֹודה לֹו נתן ּכבר ואם נׁשּבע54. - ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

הּלֹוקח וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה הּסת ידע55ׁשבּועת ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּוא ראּובן ׁשל זה ׁשחפץ סרסּור56הּלֹוקח לֹו הּמֹוכר וזה , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לּבעלים החפץ יחזיר - ויחרים57הּוא לֹו58, ׁשּנתן מי על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשרצה אֹו ּבחמּׁשים למּכר אחר59רׁשּות ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹ
.60ׁשּקניתי ִִֶָ

.Êׁשהֹודיע סרסּור ׁשל61ּכל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
למּכר רֹוצה איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,

ׁשהרי הּלֹוקח; מחזיר - אּלּו ואמרּבדמים דמים לֹו ּפסק לא ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
וכ ּבכ ל מכר [ּכל62לֹו: סרסּור63. החפץ64] ׁשאבד ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

נׁשּבר65מּידֹו אֹו נגנב חּיב66אֹו ׁשהּוא67- מּפני לׁשּלם, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּׂשכר. ֵָָנֹוּׂשא

.Áהאּמן68הּלֹוקח מּבית חמיו69ּכלים לבית ,70לׁשּגרן ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּדמיהם, את ל אּתן אני - מּמּני אֹותן מקּבלין אם לֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואמר

מּועט ּׂשכר אּתן - לאו זה71ואם הרי - ּבהליכה ונאנסּו , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
לׁשּלם ּבחזרה72חּיב נאנסּו ואם ּפטּור73; נטלן74- על75. ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו אם לֹו: ואמר לאחרים, למכרן ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמנת
- יּמכרּו לא ואם ,וכ ּכ דמים ל אּתן - ּפלֹוני זמן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹעד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן ההפסד, לו לשלם צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות,
שם). (סמ"ע בריווח חלקו לקבל צריך היה ביוקר מכר אם הדין קיים.49)הוא המקח כן ואם שליח, שהוא ללוקח הודיע ולא

ד. הלכה למעלה ד.50)כמבואר הלכה למעלה שכתב דבר51)כמו בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק למעלה שכתב כמו
קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין קבוע מחיר לו במאה52)שיש שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי מכחיש ואינו

ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה וזה53)(כסף מאה, לו שמגיע כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה שכיוון
(רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע אינו - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר "שכיוון שהטעימו ויש בחמישים. מודה
לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן "אין כתב: והראב"ד
כדברי מפורש מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת הסרסור יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא במנה
סלע אלא כי לא אומר והלה שווה היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון ואבד המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו,

האזל. ובאבן שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה היה דינרים וחמישה עליו הכל54)הלוויתיך כופר נחשב שאז
מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך" לו שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים. יתר של התביעה על

ג. הלכה ונטען קיים,55)טוען המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם ד, בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
שלו. השינוי ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי כלום,56)והשליח אמר לא השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות

שיידע די ולא המשלח אותו של הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו דינו החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא
ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, הוא מי לדעת מבלי סרסור מחדש57)שהוא שכאן אלא ד. בהלכה למעלה כמו

מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול אינו והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש שהשליח שאף רבינו,
שהמוכר לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע ועד שבועה

י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על זה חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו ורק58)והסרסור
מהלכות א (פרק וודאי בטענת אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא טוען שהוא אחרי יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם,
בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של השמא לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע להבין יש אך ז). הלכה ונטען טוען

ז. הלכה א פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת שמצרפים בחמישים,59)כמו למכור לשליח אמר לא כלומר:
נתרצה. - למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה לומר60)אלא צריך היה כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זו

ללוקח61)"שקנה". שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח, פלוני של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
למלך). והלוקח62)(משנה המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי המחיר, על כלום לו אמר שלא וכיוון

זו. אפשרות דעתו על להעלות היה חייב מזה, "כל",63)שיידע מדוייקים ספרים לפי משנה הכסף ותיקן "וכן". רומי: בדפוס
עוז. במגדל הוא וכן "וכל", תימן: המתחיל64)ובכתבֿיד דיבור שם בתוספות הריב"ם פירוש ולפי במשנה, פז. בתרא בבא

יח.65)נשברה. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף קפה סימן משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו על66)בעודו
"או המלים נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות מיימוני (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו אי ידי

ואבידה.67)נשבר". בגניבה שחייב שכר, נושא פא.68)כדין מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים כמתנה70)בעל
שם71)לארוסתו. ורש"י שם מציעא (בבא מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר שהיה ההנאה תמורת והיינו,

הנאה). טובת לפי המתחיל רבינו72)דיבור הביא יד) הלכה מכירה מהלכות ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים מהגמרא (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי דמי היו אם אלא חייב שאינו
בלוקח אבל קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו" נעשה שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח", מטעם הוא
ומכיוון סרסור, מטעם אלא לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא חייב שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים
בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק ולפיכך ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל דינו - בכלי ומתפאר נהנה שהוא

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה מכירה, בהלכות ולא אחרי73)סרסור כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא אחרי
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה ואבידה,74)ימי בגניבה להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.

(כסף שכר" כנושא שהוא מפני פטור "בחזירה ושם: שם בברייתא מפורש וכן שכרו. וזהו חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי
מיימוני). והגהות שם.75)משנה מציעא ובבא שם נדרים



oitzeyeפו oigely zekld - hay e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והֹול זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּגּבּה על הּמעֹות לֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּומקנה
יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
מּפני ּבׁשטר; החֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכּתב
ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמלוה
ּבמעמד אּלא ּבּה חֹוב אדם ׁשּיקנה דר לֹו ואין ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.
ּבהק אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר והּוא ניתׁשלׁשּתן, ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו החֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשטר
הּגאֹונים אבל הּגמרא. מן לי ׁשּיראה הּדין זהּו ּבֹו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשעּבּוד
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחרת. למדינה לֹו ויל חברֹו ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו
אּמֹות ארּבע מקנהּו - קרקע לּמקנה היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו
ׁשּיׁש יאמר מי ׁשּזה, ּורעּועים. מאד עד הן קּלים ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאּלּו
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יּׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
יּקב אֹומרין: ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּגאֹונים
רצה אם הּנתּבע. על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
הּבא זה ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. - זֹו ּבהרׁשאה ולּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָלדּון
אבל ּבעדים. ׁשעּׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבהרׁשאה
ולא לֹו לּתן ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאם
לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלהּׁשבע
ּפי על אף קנין, ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמלוה
ׁשהּוא מּפני הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכפר
ׁשּכפר היא ּפה על מלוה אם אבל קרקע; ׁשעּבּוד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּכפירת

הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה
.Áּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לאחר; הרׁשאה לכּתב לּמרׁשה ואין מבּטל. זה הרי - ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלאחר
אם ,לפיכ אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין אֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה
הּׁשליח הרי - לאחר ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתנה

ּתנאֹו. לפי הּכל לׁשליׁשי, וׁשני לׁשני, הרׁשאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכֹותב
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא

עּׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעּׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
,לפיכ לעּות. ולא ׁשלחּתי לתּקן לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום;
הּכל על לֹו מחל אפּלּו לעּות, ּבין לתּקן ּבין עּמֹו: התנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.Èיכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
לי ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ?ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
- אחר הרׁשה הּמפקיד ואם .אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד
נתן. ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון עצמֹו; על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

.‡Èלא לוי: ואמר לוי, ותבע ׁשמעֹון ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן
מֹוציאין - ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה לוי, מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּממֹון
ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻראּובן,

ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ויׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאל.
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. הּממֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלעּכב
מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע איני לֹו: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָולֹומר
ׁשּתּקנּו קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר; עלי ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּטֹוען
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה. זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמעּכבין
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ּכל‡. יקנה ּבּמה - להׁשּתּתף הּׁשּתפין מהןּכׁשּירצּו אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
זה יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
ויגּביהּו אחד, לכיס אֹותן ויטילּו מעֹותיו, זה ויביא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָמעֹותיו
אף עדים, והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין, נעּׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ּכיון - הּמּטלטלין ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָּבחליפין.
והרי ּדבׁש ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא מּידם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקנּו
אֹו ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעּׂשּו ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ׁשּנׁשּתּתפּו חביתֹו וזה ּכּדֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּׂשכרּו
ׁשּקֹונה הּדרכים ּבכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּתפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבהן
הּממֹון מּזה זה הּׁשּתפין קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּלֹוקח,

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהם ְְִֵֵֵֶַַָֻהּמּטל
.·- מּידם ׁשּקנּו ּפי על אף ּבאּמנּות, ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינן
ּבׁשוה ּביניהן יהיה ּבמלאכּתֹו וזה זה ׁשּיּקח ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּביניהם,
ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל; ׁשּתפּות ּכאן אין -ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עצמן ּבממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל לעֹולם. ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָּבא
מּמעֹותיהן והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּמעֹות ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגים
ּובמּתנן ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבּׂשכר ּׁשּירויחּו מה וכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין,

לאמצע. אּלּו הרי -ְֲֵֵֶַָ
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לּכיס ׁשהּטילּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלן ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
ואפּלּו הּמעֹות. לפי ולא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפחת
אחד ּכל נֹוטל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
- הֹותירּו אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם מעֹותיו, ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבּׂשרֹו
ּכׁשּנּׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן; ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנה הּמטּבע מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל התנּו אם אבל ּבסתם; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.
הּמאתים ּבעל ויּטל הּׂשכר, מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבעל
רביעי ׁשלׁשה ׁשּיּטל זה יפחת לא - נפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹֹֹרביע,
הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשכר
ּׁשהתנּו, מה ּכפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשלׁשה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולקים.1) הם וכיצד משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר

oitzeye oigely zekld - hay e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבחזרה ּבין ּבהליכה ּבין ונאנסּו, ,ל חּיב76אחזירם - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.77לׁשּלם ְֵַ

.Ëׁשליח -78ּכל וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ואם79הרי ויּפטר. טענתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשאפׁשר ּבמקֹום האנס דבר80היה אֹו עדים, עליו להביא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
גלּוי צרי81ׁשהּוא זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי וידּוע, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא
מעּׂשה82ּומׁשּלם לי83. קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ארּבע84ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבידֹו לי ׁשהיּו מּמעֹות יין ּגרּבי ונמצאּו85מאֹות לֹו, וקנה , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין חכמים: אמרּו - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמץ

היה86לֹו ׁשּלא ראיה יביא - ראיה להביא ואפׁשר הֹואיל ;ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹ
- ראיה יביא לא ואם ויּפטר, ׁשּלקח ּבׁשעה חמץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּיין

ּבהן.87יׁשּלם מצּויה ׁשהראיה מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכן עליו. יּׁשבע - מצּויה ראיתֹו ׁשאין הּנעלם, ּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאבל

הּׁשּתף ׁשּיטען טענה ּבכל ּבֹו88הּדין הּדין89וכּיֹוצא וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
ראיה יביא אֹו - להיֹות יכֹולה הראיה אם הּׁשֹומרין: ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָּבטענת

ׁשּיתּבאר ּכמֹו יׁשּלם, אֹו טענתֹו .90על ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
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לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחד, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֶֶֶַַַַַָָָָמי
ּולהֹוציא זה עם לדּון ׁשליח לעּׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
הרׁשאה. לֹו ּכֹותב זה הרי - ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּקרקע

ל והֹוצאוצרי ּוזכה ּדּון לֹו: ואֹומר ׁשהרׁשהּו. מּידֹו קנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
יכֹול אינֹו - לֹו ּכתב לא ואם אּלּו. ּבענינים וכּיֹוצא .ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלעצמ
ואף ּדיני. ּבעל אּתה אין לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלדּון
ּבֹו ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו - ּכן לֹו ׁשּכתב ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי - ׁשהרׁשה זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדין

לׁשּלמֹו. עלי - זה ּבדין ׁשּתֹוציא ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:
ּביד·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש ׁשהרׁשה לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהקנה

חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדין עֹוּׂשה זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו
הּכל. על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו ּבעל הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָֹוהרי

לתּבע‚. ׁשּבא הּׁשּתפין מן אֹו חלקּו ׁשּלא האחין מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד
אין - הּממֹון ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻצרי
טענֹות ּתֹובע הייתי ׁשם, אני הייתי אּלּו ׁשּדן: ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ּדיני; ּבעל ּומחּיב ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחרֹות
לֹו יׁש - אחרת ּבמדינה היה אם ,לפיכ אּתה? ּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלתּבע
מֹודה איני אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי. ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה; הבא אֹו ,ּבחלק עּמי דּון אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:
אֹו אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניכם

הּוא. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ
ּפרֹות„. יׁש ואם הרׁשאה. צרי - אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבעל

ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות, על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע לֹו אין ׁשאם מאׁשּתֹו; הרׁשאה צרי ואין העּקר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּפרֹות. לֹו אין -ֵֵ
ּבמּטלטלין‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועּׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר, - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם לׁשלּוחֹו; נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
טֹוב לא ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי - ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה

עּמיו. ּבתֹו ְַָָָעּׂשה
.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר;
מי וכן ּכלּום. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
עליו אחר להרׁשֹות יכֹול אינֹו - ׁשבּועה חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת על אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתביעת

.Êׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
נקנה הּמטּבע ׁשאין ּבזה, מֹועיל מּידֹו הּקנין אין - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהביאן
ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחליפין.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).76) (גמרא להם ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא החזרה גם בגמרא77)שאצלו נזכר לא כאן [גם
שכרו שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח, מטעם חיובו אין כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו שיהיו שצריך
שמקבל וֿז) (הלכה שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו הנראה כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב

בלבד]. שכר שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב כאיסי,78)שכר רבא פסק ושם יהודה, בן איסי בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה קטן79)במעשה סעיף קפז סימן (סמ"ע פשע ושלא יד בהן שלח שלא שבועות אף שכולל היינו,

ושבים.80)א). עוברים שם להלן.81)ששכיחים שהובא המעשה שם.82)כמו והרי"ף הר"ח שם.83)כדעת
ב.84) סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי: ובדפוס תימן דבר85)בכתבֿיד "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו: כלל שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו" יישבע - (שבועותהנעלם
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר קרה86)מד:) מי ואצל ואיך מתי ברבים הדבר וידוע פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,

כזאת. גדולה בכמות יין חימוץ של זה, קל87)מאורע הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין קנה שהשליח לטעון, יכול שהמשלח
ההיפך. את להוכיח רבינו88)בידו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין היא חכמים שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה

דרבנן]. בשבועה ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות א].89)שבכל הלכה ט פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
כב, (שמות תורה שאמרה ממה ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי של ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין
(סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא (בבא וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין תהיה ה' שבועת רואה "אין טֿי):
מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי טוען שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא שהחידוש כתב קפז)

א.90) הלכה שכירות מהלכות ג הרשאה.1)פרק דיני כל רבינו בו כלל



פז oitzeye oigely zekld - hay e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והֹול זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּגּבּה על הּמעֹות לֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּומקנה
יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
מּפני ּבׁשטר; החֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכּתב
ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמלוה
ּבמעמד אּלא ּבּה חֹוב אדם ׁשּיקנה דר לֹו ואין ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.
ּבהק אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר והּוא ניתׁשלׁשּתן, ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו החֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשטר
הּגאֹונים אבל הּגמרא. מן לי ׁשּיראה הּדין זהּו ּבֹו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשעּבּוד
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחרת. למדינה לֹו ויל חברֹו ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו
אּמֹות ארּבע מקנהּו - קרקע לּמקנה היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו
ׁשּיׁש יאמר מי ׁשּזה, ּורעּועים. מאד עד הן קּלים ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאּלּו
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יּׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
יּקב אֹומרין: ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּגאֹונים
רצה אם הּנתּבע. על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
הּבא זה ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. - זֹו ּבהרׁשאה ולּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָלדּון
אבל ּבעדים. ׁשעּׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבהרׁשאה
ולא לֹו לּתן ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאם
לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלהּׁשבע
ּפי על אף קנין, ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמלוה
ׁשהּוא מּפני הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכפר
ׁשּכפר היא ּפה על מלוה אם אבל קרקע; ׁשעּבּוד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּכפירת

הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה
.Áּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לאחר; הרׁשאה לכּתב לּמרׁשה ואין מבּטל. זה הרי - ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלאחר
אם ,לפיכ אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין אֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה
הּׁשליח הרי - לאחר ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתנה

ּתנאֹו. לפי הּכל לׁשליׁשי, וׁשני לׁשני, הרׁשאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכֹותב
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא

עּׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעּׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
,לפיכ לעּות. ולא ׁשלחּתי לתּקן לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום;
הּכל על לֹו מחל אפּלּו לעּות, ּבין לתּקן ּבין עּמֹו: התנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.Èיכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
לי ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ?ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
- אחר הרׁשה הּמפקיד ואם .אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד
נתן. ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון עצמֹו; על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

.‡Èלא לוי: ואמר לוי, ותבע ׁשמעֹון ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן
מֹוציאין - ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה לוי, מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּממֹון
ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻראּובן,

ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ויׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאל.
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. הּממֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלעּכב
מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע איני לֹו: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָולֹומר
ׁשּתּקנּו קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר; עלי ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּטֹוען
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה. זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמעּכבין

רביעי 1ּפרק
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ּכל‡. יקנה ּבּמה - להׁשּתּתף הּׁשּתפין מהןּכׁשּירצּו אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
זה יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
ויגּביהּו אחד, לכיס אֹותן ויטילּו מעֹותיו, זה ויביא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָמעֹותיו
אף עדים, והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין, נעּׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ּכיון - הּמּטלטלין ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָּבחליפין.
והרי ּדבׁש ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא מּידם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקנּו
אֹו ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעּׂשּו ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ׁשּנׁשּתּתפּו חביתֹו וזה ּכּדֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּׂשכרּו
ׁשּקֹונה הּדרכים ּבכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּתפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבהן
הּממֹון מּזה זה הּׁשּתפין קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּלֹוקח,

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהם ְְִֵֵֵֶַַָֻהּמּטל
.·- מּידם ׁשּקנּו ּפי על אף ּבאּמנּות, ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינן
ּבׁשוה ּביניהן יהיה ּבמלאכּתֹו וזה זה ׁשּיּקח ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּביניהם,
ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל; ׁשּתפּות ּכאן אין -ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עצמן ּבממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל לעֹולם. ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָּבא
מּמעֹותיהן והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּמעֹות ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגים
ּובמּתנן ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבּׂשכר ּׁשּירויחּו מה וכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין,

לאמצע. אּלּו הרי -ְֲֵֵֶַָ
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לּכיס ׁשהּטילּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלן ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
ואפּלּו הּמעֹות. לפי ולא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפחת
אחד ּכל נֹוטל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
- הֹותירּו אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם מעֹותיו, ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבּׂשרֹו
ּכׁשּנּׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן; ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנה הּמטּבע מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל התנּו אם אבל ּבסתם; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.
הּמאתים ּבעל ויּטל הּׂשכר, מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבעל
רביעי ׁשלׁשה ׁשּיּטל זה יפחת לא - נפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹֹֹרביע,
הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשכר
ּׁשהתנּו, מה ּכפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולקים.1) הם וכיצד משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר
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לסחֹורה חּטים ּבהן לּקח ׁשּתפּות ּבתֹורת והל20לחברֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וקנה ּׂשעֹורים, לקנֹות מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ּׂשעֹורים, ְְְְְִִִֶַָָָָָָוקנה

אם ואם21חּטים: ׁשעבר, לזה ּפחתּו - -22ּפחתּו הֹותירּו ְֲֲִִִִִֶֶַָָָָ
לאמצע וכן23הֹותירּו ּבממֹון24. אחר עם ונׁשּתּתף הל אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׂשכר - נּׂשּתּכר ואם לעצמֹו, הפסיד - הפסיד אם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהּׁשּתפּות:
עצמֹו ּבממֹון אחר עם נׁשּתּתף אם אבל ּפחת25לאמצע. אם : ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לעצמֹו ּפחת התנּו26- ואם לעצמֹו. הרויח - הרויח ואם , ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָ
הּתנאי. לפי הּכל - ְְִֵֵֶַַָֹּביניהן

.‚- ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
לעצמֹו לּקח הּמין27רּׁשאי לא28מאֹותֹו - מֹוכר ּוכׁשהּוא ; ְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
ּכאחד ׁשניהם [ואּלּו29ימּכר עצמן ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לעצמֹו יּקח ולא עצמן]. ּׂשעֹורים,30ּבפני ולחברֹו חּטים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹ
ׁשניהם מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו חּטים ּבכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּבחּבלה .31ׁשוין ִַָָָָ
ּפלֹוני,„. למקֹום הּסחֹורה נֹולי ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻאחד

ּביקר ׁשם32ׁשהיא ונמּכר אנס33, ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב חברֹו הרי - ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו
לדין אחרי רֹודף ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:

מּמ ּבזה.34להֹוציא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָֹ
הּידּוע‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן 35אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

חברֹו - ּפרֹות לאֹותן זמן אין ואם עליו. מעּכב חברֹו אין -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עליו. ְֵַָָמעּכב

.Âאֹוניה להן יׁש - ּבהן ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
זה על ׁשּומא36זה ּבלא ּפרֹות ערבּו ונתנּו37. ונּׂשאּו ּומכרּום, ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן
ההפסד. אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,

.Êמֹוכסין להם ׁשּמחלּו לאמצע38ׁשּתפין מחלּו ואם39- . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻ
לֹו40אמרּו מחלּו ּׁשּמחלּו מה - מחלנּו ּפלֹוני מּׁשּום היּו41: .42 ְְְֲֲִִֶַַָָָָָ

והּציל הּׁשּירא, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ּבּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאין
לאמצע הּציל - הּׁשּתפין מן יכֹולים43אחד אין (אפּלּו . ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

אמר ואם ּכלּום.) אמר ּדלא ּכיון ּפלג, ּדלא להּציל, :44חבריו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
חלקֹו ּכדי עד הּציל - להּציל יכֹולים (אם מּציל אני 45לעצמי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַ
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יהודה. וכרבי האחרונה, הדין20)כברייתא הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב ה הלכה א בפרק למעלה
פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לסחורה, היא שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה שם.21)כאן, הברייתא לשון

יהודה.22) וכרבי שם וכנ"ל.23)ברייתא זה בשינוי מתבטלת אינה ממגמת24)שהשותפות שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד
משנה). (כסף שלא25)השותפות אפשר אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה למעלה רבינו שכתב מה על שעבר

כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. כן26)התעסק התנו כן אם אלא בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם27)ביניהם. כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא - חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה

לו נאסר לא ולמכרם אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית, שותפות ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
בכספו כשקונה כאן והמדובר הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה הש"ך כתב גוונא וכהאי אחרת, בסחורה לעסוק

להלן. וראה השותפות, ממעות ולא (וראה28)הוא אחר למין המין אותו בין הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו שמשלשל הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו לקנות מותר אם ואדרבא להלן)
אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז). סימן שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן כל ברדב"ז), (ראה

אסור. אחר משנה).29)מין (כסף בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך כל משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
ב"לעצמו"30) ואילו אחר. מין ולעצמו אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות, של בכסף מדובר שכאן מפרשים יש

עצמ של בכסף שהוא הקודמתשלמעלה מהבבא המשך היא הזו שהבבא אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר ו,
האזל). (אבן להלן רבינו שביאר כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו של בכסף עוסקות תימן:31)ושתיהן בכתבֿיד

ריווח שיהיה כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא הוא וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן "בחבילה"
ולחבירו דאג, לעצמו יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית חבירו מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד

דאג. ביוקר.32)לא שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום אסור33)כלומר, השני מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה
אחר. למקום שמותר34)להוליך להרגו, אחר שור על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא בירושלמי זו הלכה מקור

לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת שורו את לשמוט הניזק השור לבעל
עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו, נזקים להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי אחריך לחזר רוצה איני

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא יהודה35)בבא רבי מוסר עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
(כלומר, כן" מנת על אלא לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא

שביעית). לצורך שביעית ערב של פירות שהם36)ליישן פי על אף מהם, אחד של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש - לזה זה מוחלים שהם ואפשר לכתחילה37)שותפים דקדקו שלא ומכיוון

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה כן אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב מקום וודאי יש גובי38)בזה,
השכר39)מכס. - לו והסכימו למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש שימחלו. ביקש אחד שרק פי על אף

א). קטן סעיף קעח סימן בסמ"ע ועיין הרא"ש בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו פי על זאת שעשו שכיוון לאמצע.
של40) שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה מבלי מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים יש המכס. גובי

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה כמבואר בזה.41)השותפין חלק לכולם קמא42)ואין בבבא הובאה מציעא, בבא תוספתא
חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה השותפים,43)קט"ז: כל בשביל להציל מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן שכל

שותף. של בבא44)כדרכו זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו". הציל שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם: בתוספתא
הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא, דין בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית תנט סימן קמא

כן. הצריכו לא הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת הגיע45)ט שלא פי על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי

oitzeye oigely zekld - hay f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„- קצּוב זמן ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהם ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּׁשּתפין
עד לחלק יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן ואחד אחד ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
מהן אחד ואין הּׁשּתפּות, ממֹון ׁשּיכלה עד אֹו הּזמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
נׁשּתּתפּו הּזמן. סֹוף עד ּבּׂשכר ולא הּקרן מן חלקֹו לּטל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ׁשּירצה זמן ּכל חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹסתם,
חלקֹו. נֹוטל וזה הּסחֹורה, מן חלקֹו נֹוטל וזה מהן; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
ׁשהיתה אֹו חלּקה, ּדין סחֹורה ּבאֹותּה היתה לא ְְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם
את וחֹולקין אֹותּה מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבחלּקתּה
אחד לכל יׁש - סחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדמים.
הּידּוע ּבּזמן הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמהן
זמן עד הרוח מן ולא הּקרן מן נֹוטל אחד ואין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמכירתּה.
אחרים אצל חֹוב להם היה ּביניהם. התנּו אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהחלּקה,
חֹוב ּכל ׁשּנגּבה עד נחלק לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
אחד ּכל יּטל - החֹובֹות ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין, אּלא לנּו; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

אחראין אינן אם לאחר: חֹוב עליהן היה -חלקֹו. לזה זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חלקֹו; אחד ּכל יּתן - לפרעֹו החֹוב זמן ולכׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹולקין,
ׁשּיּגיע עד לחלק מעּכב מהן אחד ּכל - אחראים הן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואם
אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ולּמה החֹוב. ויפרעּו הּׁשטר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָזמן
ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם חּיב מּמּנּו אחד וכל הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
וטל נחלק, חברֹו: לֹו אמר הּזמן. ׁשּיּגיע עד אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבדמים
,לעצמ סחֹורה מהן ועּׂשה הּׁשטר, ּכל ּכנגד דמים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ּבזמּנֹו הּׁשטר ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּלם

האחד. מן מרויחין יֹותר והּׁשנים נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמא

אֹו‰. לסחֹורה, ּפלֹונית למדינה ליל לחברֹו מעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן
יכֹול אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָלקנֹות
לּמקֹום ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנּו עד אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא. זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה ּבחנּות. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשב

ה'תשע"א שבט כ"ז שלישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמדינה‡. מּמנהג יׁשּנה לא - ּבסתם חברֹו עם 2הּמׁשּתּתף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
אחר למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ּבּה3ּבאֹותּה יׁשּתּתף ולא ,4 ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ

אחרים אחר5עם ּבסחֹורה יתעּסק ולא ימּכר6ת, ולא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתמיד7ּבהּקפה להּמכר ׁשּדרּכֹו דבר אּלא ולא8, ּבהּקפה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אחרים ּביד ׁשעּׂשה9יפקיד אֹו ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חברֹו ּכ10מּדעת ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועּׂשה עבר . ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

הרי - למעּׂשיו והסּכים ,וכ ּכ עּׂשיתי לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָהֹודיעֹו
ּפטּור קנין11זה צריכין האּלּו הּדברים ּכל ואין אּלא12. , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבלבד. ְְִִִָָּבדברים
ׁשעבר·. הּׁשּתפין מן ּפרּׁש13אחד אֹו ּבהּקפה, 14ּומכר ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אחרת,15ּבּים ּבסחֹורה ונתן ׁשּנּׂשא אֹו אחר, למקֹום הל אֹו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹוכן
לבּדֹו16ׁשעבר לׁשּלם היה17חּיב ואם הּׂשכר18; - ּׂשכר ׁשם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ׁשהתנּו ּכמֹו מעֹות19לאמצע, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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חבירו.1) מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם המשותפת, בסחורה להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו להלן2)ביאר ראה
כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא והמקור שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם ליקח שותפות בתורת לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה

הגאונים. בתשובות זו להלכה מקור עוז במגדל וראה לא) קטן סעיף קעו (סמ"ע התנה כאילו זה הרי מנהג יש אם - פן3)בסתם
להוליכו (=רצה לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא (=יין) חמרא בידיה הווה "רבינא ק: בכתובות הוא כן בדרך. אונס יארע
נשקליה, זה?) יין אתי לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר אשי, דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום
שמא כאן, אותו נשאיר פירושה: וזה הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה, אונס), יקרה שמא (=אקחהו מיתניס דילמא
כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף לא זיל ליה אמר יחמיץ),

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן שם. ר"ן ועיין שלו את גם מוליך אם אף אסור אחר באופן אבל לו, התירו אז היינו,4)-
ב. הלכה כדלהלן השותפות, בממון או בידיעת5)בסחורה (שלא בחלקו אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה מקור

(רע"ב בינינו זר שיתערב רוצים אנו שאין וצא חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו". את לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני
את6)שם). ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק להלן הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק מציעא בבא תוספתא

בתוספתא ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על עיניו שאין לפי באומנותו, יעסוק לא אומן היה אם שכר, למחצית בחנות חבירו
להלן. שכתב מה על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות) (בתוספתא: בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי

אמרו7) ועוד ללוקח). ותן השק פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל שקיך" פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא הסתם (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, איניש יהיב דלא כמה דמילתא "סתמא עו: בכתובות

הכסף). את הלוקח נתן ואפשר8)שלא משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא וקצתם בהקפה מוכרים אדם בני קצת ואם
בתרא (בבא הרוב אחר בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה שלא וקצת בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו

בהקפ תמיד להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה מכירה מהלכות ט"ז פרק ולמעלה הלכהצב: להלן שמח באור (ראה ה
כג). אות חידושים שם המשפט ובנתיבות רצונו9)ב שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים) להשאיל רשאי השואל שאין

בבבא שאמרו כמו כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות א ופרק לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם של
מב:. צד.).10)בתרא מציעא (בבא קיים" שבממון תנאי מחל.11)ש"כל מהלכות12)שהרי ה פרק למעלה רבינו שכתב כמו

קניין. צריכה אינה שתחילה יא הלכה וכו'.13)מכירה לחבירו מעות הנותן לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
בספינה.14) נסע לאמטויי.15)הפליג, מהו המתחיל דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע בהפסדים16)שמא אבל

ב). הלכה א פרק למעלה למלך במשנה וראה ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת באו שלא אף17)אחרים
חייב כאן - ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים" "פשיעה זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין פי על

כאן. למלך ובמשנה ט הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים" אף פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם כן18)הוא
זה. ידי על נתבטלה לא שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה) הלכה א (פרק למעלה רבינו קב:19)כתב קמא בבא



פט oitzeye oigely zekld - hay f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לסחֹורה חּטים ּבהן לּקח ׁשּתפּות ּבתֹורת והל20לחברֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וקנה ּׂשעֹורים, לקנֹות מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ּׂשעֹורים, ְְְְְִִִֶַָָָָָָוקנה

אם ואם21חּטים: ׁשעבר, לזה ּפחתּו - -22ּפחתּו הֹותירּו ְֲֲִִִִִֶֶַָָָָ
לאמצע וכן23הֹותירּו ּבממֹון24. אחר עם ונׁשּתּתף הל אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׂשכר - נּׂשּתּכר ואם לעצמֹו, הפסיד - הפסיד אם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהּׁשּתפּות:
עצמֹו ּבממֹון אחר עם נׁשּתּתף אם אבל ּפחת25לאמצע. אם : ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לעצמֹו ּפחת התנּו26- ואם לעצמֹו. הרויח - הרויח ואם , ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָ
הּתנאי. לפי הּכל - ְְִֵֵֶַַָֹּביניהן

.‚- ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
לעצמֹו לּקח הּמין27רּׁשאי לא28מאֹותֹו - מֹוכר ּוכׁשהּוא ; ְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
ּכאחד ׁשניהם [ואּלּו29ימּכר עצמן ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לעצמֹו יּקח ולא עצמן]. ּׂשעֹורים,30ּבפני ולחברֹו חּטים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹ
ׁשניהם מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו חּטים ּבכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּבחּבלה .31ׁשוין ִַָָָָ
ּפלֹוני,„. למקֹום הּסחֹורה נֹולי ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻאחד

ּביקר ׁשם32ׁשהיא ונמּכר אנס33, ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב חברֹו הרי - ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו
לדין אחרי רֹודף ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:

מּמ ּבזה.34להֹוציא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָֹ
הּידּוע‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן 35אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

חברֹו - ּפרֹות לאֹותן זמן אין ואם עליו. מעּכב חברֹו אין -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עליו. ְֵַָָמעּכב

.Âאֹוניה להן יׁש - ּבהן ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
זה על ׁשּומא36זה ּבלא ּפרֹות ערבּו ונתנּו37. ונּׂשאּו ּומכרּום, ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן
ההפסד. אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,

.Êמֹוכסין להם ׁשּמחלּו לאמצע38ׁשּתפין מחלּו ואם39- . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻ
לֹו40אמרּו מחלּו ּׁשּמחלּו מה - מחלנּו ּפלֹוני מּׁשּום היּו41: .42 ְְְֲֲִִֶַַָָָָָ

והּציל הּׁשּירא, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ּבּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאין
לאמצע הּציל - הּׁשּתפין מן יכֹולים43אחד אין (אפּלּו . ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

אמר ואם ּכלּום.) אמר ּדלא ּכיון ּפלג, ּדלא להּציל, :44חבריו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
חלקֹו ּכדי עד הּציל - להּציל יכֹולים (אם מּציל אני 45לעצמי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַ
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יהודה. וכרבי האחרונה, הדין20)כברייתא הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב ה הלכה א בפרק למעלה
פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לסחורה, היא שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה שם.21)כאן, הברייתא לשון

יהודה.22) וכרבי שם וכנ"ל.23)ברייתא זה בשינוי מתבטלת אינה ממגמת24)שהשותפות שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד
משנה). (כסף שלא25)השותפות אפשר אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה למעלה רבינו שכתב מה על שעבר

כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. כן26)התעסק התנו כן אם אלא בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם27)ביניהם. כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא - חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה

לו נאסר לא ולמכרם אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית, שותפות ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
בכספו כשקונה כאן והמדובר הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה הש"ך כתב גוונא וכהאי אחרת, בסחורה לעסוק

להלן. וראה השותפות, ממעות ולא (וראה28)הוא אחר למין המין אותו בין הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו שמשלשל הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו לקנות מותר אם ואדרבא להלן)
אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז). סימן שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן כל ברדב"ז), (ראה

אסור. אחר משנה).29)מין (כסף בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך כל משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
ב"לעצמו"30) ואילו אחר. מין ולעצמו אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות, של בכסף מדובר שכאן מפרשים יש

עצמ של בכסף שהוא הקודמתשלמעלה מהבבא המשך היא הזו שהבבא אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר ו,
האזל). (אבן להלן רבינו שביאר כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו של בכסף עוסקות תימן:31)ושתיהן בכתבֿיד

ריווח שיהיה כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא הוא וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן "בחבילה"
ולחבירו דאג, לעצמו יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית חבירו מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד

דאג. ביוקר.32)לא שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום אסור33)כלומר, השני מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה
אחר. למקום שמותר34)להוליך להרגו, אחר שור על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא בירושלמי זו הלכה מקור

לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת שורו את לשמוט הניזק השור לבעל
עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו, נזקים להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי אחריך לחזר רוצה איני

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא יהודה35)בבא רבי מוסר עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
(כלומר, כן" מנת על אלא לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא

שביעית). לצורך שביעית ערב של פירות שהם36)ליישן פי על אף מהם, אחד של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש - לזה זה מוחלים שהם ואפשר לכתחילה37)שותפים דקדקו שלא ומכיוון

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה כן אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב מקום וודאי יש גובי38)בזה,
השכר39)מכס. - לו והסכימו למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש שימחלו. ביקש אחד שרק פי על אף

א). קטן סעיף קעח סימן בסמ"ע ועיין הרא"ש בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו פי על זאת שעשו שכיוון לאמצע.
של40) שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה מבלי מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים יש המכס. גובי

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה כמבואר בזה.41)השותפין חלק לכולם קמא42)ואין בבבא הובאה מציעא, בבא תוספתא
חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה השותפים,43)קט"ז: כל בשביל להציל מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן שכל

שותף. של בבא44)כדרכו זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו". הציל שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם: בתוספתא
הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא, דין בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית תנט סימן קמא

כן. הצריכו לא הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת הגיע45)ט שלא פי על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
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אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות מימי ויֹום יֹום ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבכל
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
לֹו להעלֹות צרי אינֹו - זה ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתעּסק
ימי ּבכל דינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׁשל ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָּׂשכר
לאמצע יהיה - הֹותירּו אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; - ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפּות
אֹו ׁשליׁשֹו ל יהיה הרוח ּכל לֹו: אמר אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
מּתר; זה הרי - אחר עסק לֹו ויׁש הֹואיל ,ּבּׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעּׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד - הפסידֹו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם
ּכלל; אחר ּׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - אחר עסק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהיה

הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשהאריס
להתעּסק‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד

ּבכל עמלֹו ּׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ּׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל חצי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחֹו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון, ׁשּנתעּסק ּבּׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות
ּפחתֹו ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ויּטל הרוח; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשליׁשי
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת, ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר ונמצא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו;
ׁשם„. יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר: ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד - הפסד ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּׂשכר
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו ּכן אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש.
ּׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו, אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו, אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל - ּׂשכר ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל עּׂשיריתֹו, יפסיד - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד
ורּבֹותי עמלֹו. ּכנגד זֹו ותֹוספת קּים, ּתנאֹו - הפסדֹו על ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר
לּמתעּסק היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה הּתנאי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹורּו,
ּׂשכר ׁשּיהא צרי - אחר עסק לֹו אין אם אבל אחר; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעסק
ּדבר ׁשּזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשתּות, הפסדֹו על יתר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמתעּסק

זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹאּסּור
חלקים‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו, ׁשאם רּבֹותי: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהֹורּו

הּמעֹות רביע נמצא - הּׂשכר רביע הּמעֹות ּובעל ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָמהּׂשכר,
הלואה. ּבתֹורת רביעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבלבד
רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד - הפסד ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּפ רביעהפסד הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש חֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מאה לֹו נתן ּכיצד? ההפסד. ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשליׁש
הּמעֹות ּבעל - ועּׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָדינרים
זֹו ּדר ועל עּׂשר. ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמפסיד
ׁשם יהיה אם ּבּׂשכר, הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם:
אֹותֹו יפסיד - הפסד ׁשם יהיה ואם ׁשהתנּו, ּכמֹו נֹוטל - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָרוח
ׁשאם זֹו: מּדה לפי למד נמצאת ׁשליׁשֹו. ותֹוספת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהחלק

יׁשּלם לא - ּפחתֹו אם הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהתנּו
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ׁשהרי ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמתעּסק
הּמעֹות, ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש הּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּפני
הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ּכנגד זה ונמצא רביע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת - ּפחתֹו אם הרוח: הזּכירּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹולא
החלק אֹותֹו ּכמֹו הּמתעּסק נֹוטל - הֹוסיפֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּׁשהתנּו,
הּמעֹות. ּבעל ּׁשּנטל מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיה
רביע, הּמתעּסק יפחת - הפסד ׁשם היה ׁשאם התנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
מחצה. נֹוטל - הֹותירֹו ואם הּפחת, רביע מׁשּלם - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָוהפחיתֹו
ּתל אם הם, טעם ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואף
ּׂשכר. ויּטל ׁשּיפחת אפׁשר הּמתעּסק ׁשּמא זֹו, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
מּׁשבעה אחד הּמתעּסק ׁשּיּטל עּמֹו, ׁשהתנה ּכגֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל נמצא - ּופחתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר,
הרי - דינרים ׁשבעה ׁשּפחתֹו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
הּתנאי, ּכפי אחד דינר ל חּיב אני לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתעּסק
נמצא הּפּקדֹון. חלק ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים, לי לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואּתה
ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבּׂשכר דינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעל
ׁשני לֹו לּתן הּמעֹות ּבעל חּיב היה - עּׂשר ארּבעה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהפסיד
ואין אֹותֹו, סֹובלת הּדעת ׁשאין ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדינרין.
האמת והּדין הּדר אבל החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
- הפסד ׁשם יהיה אם הּמתעּסק, ׁשּירויח ׁשּכל לי: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה
על התנּו אם וכן מרויח. ׁשהיה החלק ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיפסיד
מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹההפסד,
זֹו: מּדה לפי אֹומר אּתה נמצאת חברֹו. חלק ׁשליׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָותֹוספת
זה הרי - והפסיד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם
נֹוטל - והרויח רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשּלם
הּצדק. ּבקו הּדין ויצא ּתמּה, תמצא לא זה ּדר ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחצה.
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ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
הּממֹון ונאבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
אם ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה, מי יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּוא מחצה מׁשּלם ׁשהּוא לי, ויראה הּממֹון. מקצת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבד
- ּבהפסד ׁשליׁש מׁשּלם חכמים: ׁשאמרּו וזה מלוה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות הּמעֹות ּבעל לּטל ההפסד הּגיע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבׁשּלא
ונתן, ונּׂשא ּדינר, ועּׂשרים מאה לׁשמעֹון ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - ּתׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּופחת
אֹומרים אין - וחמּׁשה מאה ׁשמעֹון ּפחת אבל ׁשּׁשים. ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָנֹוטל
נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּוׁשלׁשים. חמּׁשה ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיפסיד
מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָֹֹראּובן
אביהן ׁשהיה היתֹומים, על הּיֹוצא עסק ׁשטר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר ּבעל נׁשּבע - ּבֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָמתעּסק
למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענים ׁשּלעֹולם ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמלוה,
ׁשאין אֹומר, אני ולמה מּמחצה. ּפחֹות לעֹולם נֹוטל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו
אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ּׂשכרֹו ּכנגד ּכאן לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוחתין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"עיסקא".1) דיני המשך

oitzeye oigely zekld - hay f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלהם והּיֹותר להּציל46לעצמֹו, יכֹולין אין ואם הּציל47; - ( ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ְְַלעצמֹו.

.Áּברׁשּות49הּידּוע48ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתפין, לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּׁשּתפּות ימי ּכל ׁשני ׁשל מחזקתֹו יֹוצא אינֹו - מהן ;50אחד ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ,51ואינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּוא הרי אּלא הראיה, עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹונאמר
ראיה האחר ׁשּיביא עד ׁשניהם .52ּבחזקת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.Ëלחלק53אחד ׁשּבא הּׁשּתפין -54מן חברֹו מּדעת ׁשּלא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ואפּלּו ׁשלׁשה, ּבפני הדיֹוטֹות55חֹולק ׁשּיהּו56הן ּובלבד ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּבׁשּומא57נאמנין ויֹודעין לּה58, חלק ואם מּׁשלׁשה59. ּבפחֹות ְְְְְְֱִִִִֶַָָָָָָ
ּכלּום עּׂשה לא אמּורים60- ּדברים ּבּמה ּבׁשחלקּו61. ? ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

מעֹות62ּפרֹות היּו אם אבל ויׁש63; הם, ּכחלּוקים הּמעֹות - ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָ
ּומּניח ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק ּדין.64לֹו ּבבית חברֹו חלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַֹ

אמּורים ּדברים אחד65ּבּמה מטּבע ּכּלן הּמעֹות ּכׁשהיּו ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ואין יׁשנים, ּומקצתן חדׁשים מקצתן היּו אם אבל ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָָָָָוׁשוין;
הן הרי - רעֹות ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָצרי

ּדין. ּבבית אּלא אֹותם חֹולקין ואין ְְְְִִֵֵֵֶָָּכפרֹות,
.Èלֹו67להׁשּתּתף66אסּור יתחּיב ׁשּמא ּכֹוכבים, עֹובד עם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּביראתֹו ויׁשּביעֹו ׁשבּועה, ּבמקֹומֹו,68חברֹו ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
סחֹורה לעּׂשֹות ּבבכֹורֹות],69ׁשאסּור [ולא ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

ּבׁשקצים ולא ּבתרּומֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ּבטרפֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵָֹֹֹֹולא
עבר ואם לאמצע70ּורמּׂשים. הּׂשכר - לי,71ועּׂשה ונראה . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשעבר מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד .72ׁשאם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ
.‡Èהּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ּבטלה73אחד - 74ׁשּמת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפּות
הּגאֹונים הֹורּו וכזה הּיֹורׁשים. לרׁשּות הּממֹון .75יצא ְְְְִִִֶַַַָָָָ
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ּפי‡. על אף הּׁשּתפּות, ּבממֹון ונֹותנין נֹוּׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים
ּפחתּו ואם ׁשּתפּות, נקראת זֹו הרי - מהן אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר להתנֹות להם ויׁש לאמצע. הּוא הרי - הֹותירּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון ּפי על אף הּׁשּתּוף, ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוּׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוּׂשא וזה עסק, נקראת הּׁשּתפּות זֹו הרי - ׁשניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻמּׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי מתעּסק, נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות. ּבעל נקרא ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
ּבהן·. להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּממֹון חצי יהיה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבתֹורת האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
אבד אֹו נגנב ואם הּמעֹות. ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה ּולפיכ לׁשּלם. חּיב הּמתעּסק אין - ּפּקדֹון ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
זֹו, ּתּקנה ּולפי הּמעֹות. ּבעל ׁשל הרויח, אם החצי, זֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָּׂשכר
לאמצע הּממֹון ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ּׂשכר נֹוטל הּממֹון ּבעל נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה.
זה אּלא ּכלּום, עֹוּׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק
להיֹות רֹוצה אם יעּׂשּו, והיא רּבית. אבק לידי ּבאין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָונמצא
ּׂשכרֹו לּמתעּסק יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשם שם מקובצת (שיטה לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד פרק למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד
יהונתן). הפקר.46)רבינו זה אין להציל, שיכולים הפקר.47)שכיוון דין לזה יש פרק48)שאז בתרא בבבא הרי"ף כתב כן

ד. שם מהגמרא כן ודייק לשותפים.49)א, שייך שהוא ברבים (חושןמ50)שמפורסם רב זמן שם מונח היה אפילו שמע
חזקה להם יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך שיהא ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן המשפט

שם). (רי"ף זה על או51)זה לו מכרו שחבירו ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני על אחד מקפידים אינם שותפים כי
שם). (הרי"ף במתנה לו הרא"ש).52)נתנו בשם משנה (כסף בעובדה53)בעדים הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא

אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור וראה54)של ג'. אות מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן תום אחרי
ד). הלכה ד פרק שם).55)למעלה (גמרא דין פסק להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב בשם אביי כדברי

מו).56) קטן סעיף קעו סימן (סמ"ע הדיוטות הם כולם שהרי57)כלומר, ועוד משנה) (כסף להם נאמין היאך כן, לא שאם
(רדב"ז). דין בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של (ביתֿדין דין" "בית יחלקו58)נקראו היאך כן לא שאם פשוט.

משנה). השותפות.59)(כסף את אותה, חילק הוא60)כלומר, יכול זו, בחלוקה הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה
יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו שני61)לחזור של העובדא רקע על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא

שם).62)הכותים. (גמרא מינים כמה בהם שיש שומא, להלן.63)שצריכים ראה שוות, עצם64)שכולן שעל פי על שאף
מט. קטן סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך - דין בבית צורך אין שם.65)החלוקה, סנהדרין66)גמרא

הרדב"ז כתב וכן מיימוני (הגהות זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין שבזמן שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג:
בתשובה). רבינו ד).67)בשם אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר שהישראל68)אבל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה

האליל. שם שיישמע לאחרים כדלהלן.69)גורם מהריווח ליהנות מותר בדיעבד אבל מן71)השותף.70)לכתחילה, נלמד
חולקים. - השותפים מן אחד שגנב הגניבה את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו ששינה,72)הירושלמי כשותף זה והרי

ב. הלכה למעלה רבינו ומתעסקין.73)שכתב לשותפים רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן וגם74)ראה השותף שגם משמע
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים, אחד מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל יכולים היורשים

ומת75) מחבירו שדה "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי מקור לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
לשתול שדה (המקבל דשכיב שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא -

בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין מילתא דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא, בלא מסתלקין דיליה יורשים ומת),
כנ"ל. מסתלקין, לעולם נשלמו.1)אבל ולא פיקדון. ומחצית מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו



צי oitzeye oigely zekld - hay f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות מימי ויֹום יֹום ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבכל
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
לֹו להעלֹות צרי אינֹו - זה ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתעּסק
ימי ּבכל דינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׁשל ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָּׂשכר
לאמצע יהיה - הֹותירּו אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; - ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפּות
אֹו ׁשליׁשֹו ל יהיה הרוח ּכל לֹו: אמר אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
מּתר; זה הרי - אחר עסק לֹו ויׁש הֹואיל ,ּבּׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעּׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד - הפסידֹו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם
ּכלל; אחר ּׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - אחר עסק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהיה

הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשהאריס
להתעּסק‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד

ּבכל עמלֹו ּׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ּׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל חצי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחֹו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון, ׁשּנתעּסק ּבּׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות
ּפחתֹו ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ויּטל הרוח; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשליׁשי
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת, ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר ונמצא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו;
ׁשם„. יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר: ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד - הפסד ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּׂשכר
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו ּכן אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש.
ּׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו, אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו, אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל - ּׂשכר ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל עּׂשיריתֹו, יפסיד - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד
ורּבֹותי עמלֹו. ּכנגד זֹו ותֹוספת קּים, ּתנאֹו - הפסדֹו על ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר
לּמתעּסק היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה הּתנאי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹורּו,
ּׂשכר ׁשּיהא צרי - אחר עסק לֹו אין אם אבל אחר; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעסק
ּדבר ׁשּזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשתּות, הפסדֹו על יתר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמתעּסק

זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹאּסּור
חלקים‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו, ׁשאם רּבֹותי: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהֹורּו

הּמעֹות רביע נמצא - הּׂשכר רביע הּמעֹות ּובעל ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָמהּׂשכר,
הלואה. ּבתֹורת רביעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבלבד
רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד - הפסד ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּפ רביעהפסד הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש חֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מאה לֹו נתן ּכיצד? ההפסד. ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשליׁש
הּמעֹות ּבעל - ועּׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָדינרים
זֹו ּדר ועל עּׂשר. ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמפסיד
ׁשם יהיה אם ּבּׂשכר, הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם:
אֹותֹו יפסיד - הפסד ׁשם יהיה ואם ׁשהתנּו, ּכמֹו נֹוטל - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָרוח
ׁשאם זֹו: מּדה לפי למד נמצאת ׁשליׁשֹו. ותֹוספת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהחלק

יׁשּלם לא - ּפחתֹו אם הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהתנּו
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ׁשהרי ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמתעּסק
הּמעֹות, ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש הּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּפני
הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ּכנגד זה ונמצא רביע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת - ּפחתֹו אם הרוח: הזּכירּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹולא
החלק אֹותֹו ּכמֹו הּמתעּסק נֹוטל - הֹוסיפֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּׁשהתנּו,
הּמעֹות. ּבעל ּׁשּנטל מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיה
רביע, הּמתעּסק יפחת - הפסד ׁשם היה ׁשאם התנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
מחצה. נֹוטל - הֹותירֹו ואם הּפחת, רביע מׁשּלם - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָוהפחיתֹו
ּתל אם הם, טעם ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואף
ּׂשכר. ויּטל ׁשּיפחת אפׁשר הּמתעּסק ׁשּמא זֹו, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
מּׁשבעה אחד הּמתעּסק ׁשּיּטל עּמֹו, ׁשהתנה ּכגֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל נמצא - ּופחתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר,
הרי - דינרים ׁשבעה ׁשּפחתֹו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
הּתנאי, ּכפי אחד דינר ל חּיב אני לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתעּסק
נמצא הּפּקדֹון. חלק ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים, לי לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואּתה
ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבּׂשכר דינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעל
ׁשני לֹו לּתן הּמעֹות ּבעל חּיב היה - עּׂשר ארּבעה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהפסיד
ואין אֹותֹו, סֹובלת הּדעת ׁשאין ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדינרין.
האמת והּדין הּדר אבל החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
- הפסד ׁשם יהיה אם הּמתעּסק, ׁשּירויח ׁשּכל לי: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה
על התנּו אם וכן מרויח. ׁשהיה החלק ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיפסיד
מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹההפסד,
זֹו: מּדה לפי אֹומר אּתה נמצאת חברֹו. חלק ׁשליׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָותֹוספת
זה הרי - והפסיד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם
נֹוטל - והרויח רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשּלם
הּצדק. ּבקו הּדין ויצא ּתמּה, תמצא לא זה ּדר ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחצה.

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
הּממֹון ונאבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
אם ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה, מי יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּוא מחצה מׁשּלם ׁשהּוא לי, ויראה הּממֹון. מקצת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבד
- ּבהפסד ׁשליׁש מׁשּלם חכמים: ׁשאמרּו וזה מלוה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות הּמעֹות ּבעל לּטל ההפסד הּגיע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבׁשּלא
ונתן, ונּׂשא ּדינר, ועּׂשרים מאה לׁשמעֹון ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - ּתׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּופחת
אֹומרים אין - וחמּׁשה מאה ׁשמעֹון ּפחת אבל ׁשּׁשים. ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָנֹוטל
נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּוׁשלׁשים. חמּׁשה ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיפסיד
מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָֹֹראּובן
אביהן ׁשהיה היתֹומים, על הּיֹוצא עסק ׁשטר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר ּבעל נׁשּבע - ּבֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָמתעּסק
למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענים ׁשּלעֹולם ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמלוה,
ׁשאין אֹומר, אני ולמה מּמחצה. ּפחֹות לעֹולם נֹוטל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו
אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ּׂשכרֹו ּכנגד ּכאן לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוחתין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"עיסקא".1) דיני המשך



oitzeyeצב oigely zekld - hay g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחרֹות ּובׁשל19ּביצים ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
מּועט דבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו ימי20חברֹו, ּבכל ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹ

ואם21הּׁשּתפּות ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו, - 23היה22הּזאת ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל אין24אריסֹו, - הּׂשדֹות ּבעל ּובׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכלּום לֹו להעלֹות 25צרי. ְְֲִַָ
ׁשם·. אֹו ּתרנגֹולים הֹוׁשיב אֹו סיחין אֹו עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי - ּׂשכר לֹו העלה ולא ּׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹו הּבהמֹות ׁשמין ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ּכדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָדינֹו
הּׂשכר; ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,

ההפסד ׁשליׁש מׁשּלם - הפסידּו .26ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
לעּׂשֹות27ׁשמין‚. ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ולאכל,28ּפרה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לאמצע הּׂשכר מתעּסק29ויהיה ׁשּזה ּפי על אף יׁש30. הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמֹות, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר רוח אֹותּה31לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבּׂשכ ונהנה ּבּה עֹובד ואיןאֹו ּובעבֹודתּה. עגל33ׁשמין32רּה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אּמֹו עֹוּׂשה34עם אינֹו והּסיח ׁשהעגל אּמֹו; עם סיח ולא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עסק. ּבֹו ויׁש ְְֵֵֶּכלּום,
ּבאתֹונֹות35הּׁשם„. ּבּה? לטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

ארּבעה - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עּׂשר ׁשמֹונה -ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא ואם חדׁש. חברֹו36ועּׂשרים - זה זמן ּבתֹו 37לחלק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ

לפי סתם. ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני עליו, דֹומה38מעּכב ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועט, והרוח מרּבה, ׁשהיא ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֻטפילה
ׁשנה ׁשל לטפילה ּבקׁשי, אּלא ּבּתחּלה מׁשּתּמנת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
מׁשּתּמנת היא ׁשהרי מרּבה, והרוח מּועט, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאחרת,
ׁשנה סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום, ּבכל ּומֹוספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבה

ילדה הּׁשּומה39ׁשנּיה. מּכלל40הּבהמה הּולד הרי - אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מקֹום לאמצע. יגּדלּו41הרוח - ולדֹותם לגּדל ואחר42ׁשּנהגּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להּטּפל הּמתעּסק חּיב - לגּדל ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום יּמכרּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
יֹום חמּׁשים ּובגּסה יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה וחֹולקין.43ּבּולדֹות, , ְְְְְְֲִִִִַַַָָָ

ּבפני44רצה אֹותן ׁשם - זה זמן על יתר ּבהן להּטּפל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר45ׁשלׁשה ׁשּירויחּו וכל החמּׁשים, ּובּיֹום ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹ

הרוח; רביע וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה הּמתעּסק יּטל - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכ
חברֹו ׁשל ּבחצי ׁשּנתעּסק ּומּפני הּולד, חצי לֹו יׁש ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהרי

החצי אֹותֹו חצי רבעים46נֹוטל ׁשלׁשה הרי לא47, ואם . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָֹ
ּבׁשוה ּביניהן והּולדֹות מחל, הרי - ׁשלׁשה ּבפני ּכן 48התנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מקֹום ׁשהן. להעלֹות49ּכמֹות ּכּתף50ׁשּנהגּו למעֹות51ּׂשכר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
ּבּׂשכר52העסק הּמתעּסק ׁשּנֹוטל הּׂשכר ּכל ויהיה מעלין, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכתפֹו53ׁשּנֹוּׂשא הּמעֹות54על ּׂשכר וכן55ּבכלל ּדרּכן56. אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבהמה ּׂשכר מקֹום57להעלֹות לֹו. מעלין להעלֹות58- ׁשּנהגּו ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה19) ו (פרק למעלה רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע לביצים. רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
לו. שיש עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה, טירחה לו החוסך המין, מאותו היינו, שיוצא20)ב), כמו והיינו,

בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש", "מותר שם: הסוגיא רבינו21)מתוך קוראו וכן שביניהם העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום "שבכל שם: מהגרוניא.22)למעלה אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף שם

בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש שם.25)בחלק מהגמרא שם, למעלה השדה" לבעל הוא משועבד "שהאריס
הל26) שם למעלה ג.כמבואר במשנה.27)כה סט: בטל.29)מלאכה.28)שם כפועל שכר גם30)ללא והוא לבדו, הוא

חבירו. בחלק לאחרים.31)מטפל ובברייתא32)משכיר במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא נשך איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
כתבו וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה", של למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני סח: שם

משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם שכר.33)התוספות תוספת בלי אחריה.34)היינו, נגרר שהוא אמו סמך בבא35)על
סומכוס. כדברי בברייתא, סט. אלא].36)מציעא המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה בעל

כנ"ל.37) מעכב.38)המטפל והמטפל לחלק רוצה הבהמה שבעל אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש בברייתא. שם
ל. קטן סעיף שם ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה יורה ערוך שולחן במשנה.39)כאה סט: שם

אותה.40) ששמו שם.41)הבהמה גדולים.42)במשנה שיהיו עד בהם לטפל המתעסק קמא43)חייב כתנא שם ברייתא
בבא (רש"י הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות א ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי, כרבי ולא

כרבה). המתחיל דיבור שם שם.44)מציעא הברייתא שלושה45)סיום בפני שלא אבל ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם
גדא. בר מנשה רבי של בעובדא אביי דברי סט. שם הוא וכן פיקדון",46)אסור, ומחצה מלוה "מחצה בבחינת הוא השני שהחצי

מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי אף לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על מקבל שהמתעסק
משנה47) (כסף ממש שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך שבין אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו

של ברביע לו שיש הפעוטה הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם
משנה). (לחם מיוחד שכר לקבל צריך אינו שהריווח48)חבירו הוולדות, בכל עדיין שותפים והם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי

אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו שחילק גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא וכן לאמצע, הוא
בתרא (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו בשל נוטל
לעצמן" השביחו - ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו אם לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:

מפרשים). קצת בשם משנה מקום.49)(כסף המתחיל דיבור שם בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: להוסיף.50)שם
הכתף.51) על הסחורה שנושא שניהם.52)סבל על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון הנ"ל השכר מוסיפין כלומר,
אחר.53) לכתף שילם לא אם שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו בעצמו54)והיינו, המתעסק אם שאפילו אומרים ויש

כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי החשבון על ההוצאה חלה - הכתף צריכים55)היה ששניהם הקרן, בכל כלומר,
רמ"א. בהגהת שם וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה, אותה בברייתא.56)לסבול שם זה היינו,57)אף

משנה), (לחם גדול יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל שכר יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
בתוספות ר"ח (גירסת מעלין" לבהמה מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף

oitzeye oigely zekld - hay g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנאמר: ּכלל ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל
ּכרּב יראה - ּׂשכרֹו יּטל לא ּבלבדאם הּמלוה חצי ׁשהרי ית; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנֹוטל.
אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו הרביע מׁשּלם - ּכּלֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּממֹון
הּמעט אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן נׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאם
- יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחתֹו, ההפסד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתּות
ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי

יכֹול·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה, ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָותפסיד
על אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁש; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן. על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָההפסד,
ּוכתבן‚. ּבעסק, ּדינרים ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָנתן

ּבפני ׁשטר ּכל על לֹו מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ׁשטרֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשני
מאה לֹו נתן עצמֹו. על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעצמֹו,
חבּיֹות מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר דינרים, ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ּדינרין ּבמאתים עסק ׁשטר לֹו וכתב דינרין, ּבמאה יין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשהפסיד הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים חבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים, הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשה
הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עּׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עּׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשרה. נֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָֹוהיה
סחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

ואּתן ואּׂשא לעצמי, מלוה ׁשּבתֹורת החצי את אּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, ועּׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד אֹו הּׂשכר אּלא ּכלּום, עּׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָּביניהן
עסק‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחרים מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּמעֹות ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמּטלטלין
לאחרים, מּתנה ּונתנם ּומכרם אֹותם, המקּבל ׁשּנה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָואפּלּו

ּבארנּו, ּכבר ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - הפסיד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
ואם מחצה. וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע - ׁשּמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמתעּסק
- הם עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים ׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיׁש
ולא חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ּבעל אֹותם ְְְְֵֵַַַַַָָָֹֹנֹוטל
הרי - רוח ּבהם היה ּכן אם אּלא ּכלּום; מהם נֹוטלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
חֹוב ּבעל חלק ּבאֹותֹו ויּטל יֹורׁשיו, ׁשל מת ׁשל הרוח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחלק

ְִָָוהאּׁשה.
.Âולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

ּברּורה ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרחֹו. ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ּומכר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקח

.Êּבהן לֹוקח - ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכל וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה, מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹמּכל
אם ּׂשכר, למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ּבזה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
החנּות על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא - אּמן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה

ּבאּמנּותֹו. ׁשעֹוסק מּתר.ּבׁשעה - ּבחצר עּמֹו ׁשּתף היה ואם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻ
- ּומכר לקח ואם אחרים. ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָהּׂשכר

ה'תשע"א שבט כ"ח רביעי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּתרנגֹולים2הּנֹותן‡. להֹוׁשיב הּתרנגֹולים לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ
הּתרנגֹולים, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן

ּביניהם הרוח ּומזֹונֹו3ויהיה עמלֹו ּׂשכר להעלֹות צרי -4. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבהן6הּׁשם5וכן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עמלֹו ּׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיגּדילּו,
יֹום ּבכל ּומגּדל7ּומזֹונֹו ּבטל. ׁשּיהיּו8ּכפֹועל עד אֹותן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנים ׁשלׁש ּבני טֹוענת9העגלים ׁשּתהא עד והחמֹור ,10. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר יכֹול וכן11ואינֹו .12 ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
אֹותּה מפּטם להיֹות המפּטם על ּבהמה והּׂשכר13הּׁשם , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

צ14לאמצע ואם- ּבטל. ּכפֹועל עמלֹו לּתן לֹו:15רי אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
והאליה הראׁש הּׂשכר16הרי מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

מּתר זֹו17- עם אֹותם ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות למפּטם היּו . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
וכן אצלֹו, אֹו18הּׁשּומה אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
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ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני במשנה.2)המשך סח. מציעא ויש3)בבא מושיבין אין המתחיל דיבור שם רש"י ראה
ב. הלכה ו פרק כנ"ל ריבית, אבק של חשש דיבור4)כאן שם התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו במקום תימן בכתבֿיד

כן, אם אלא המתחיל דיבור שם התוספות שכתבו כמו ודלא "כפועל" נאמר: המשנה שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל
אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל לו לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר: המשנה שבהתחלת שכיוון

זו. לעבודה מזמנו קטן שם.5)חלק המשנה אחרי6)המשך לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים את ששמים
גידול. של ב.7)תקופתֿמה הלכה ו פרק למעלה שם.8)ראה המשנה "עד9)סוף שם במשנה שנאמר מה רבינו מפרש כך

אחר. באופן פירש שם ורש"י שם. המשניות פירוש וראה משולשין", המשניות10)שיהו (פירוש משא" לשאת שתוכל "והוא
[המשותפת11)שם). סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד: הלכה ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו ["מפני

למכירתה"]. הידוע בזמן הסחורה שתימכר עד יחלקו שלא לעכב מהם אחד לכל יש - של12)ביניהם] הדיןֿודברים מתוך יוצא
סט.). מציעא (בבא מהגרוניא אלעזר רבי של העובדא ומתוך ושמואל. המפטם.13)רב של תפקידו השכר14)שזהו כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה היינו לאמצע, שניהם (שם).15)וההפסד, אלעזר רבי של והעובדא רב של בכתבֿיד16)מימרא
ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה". "או -17)תימן: חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק משום כאן של18)אין העובדא מסוף קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה על הגמרא מסקנת לפי
מיימוני. הגהות וראה אלעזר, רבי



צג oitzeye oigely zekld - hay g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחרֹות ּובׁשל19ּביצים ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
מּועט דבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו ימי20חברֹו, ּבכל ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹ

ואם21הּׁשּתפּות ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו, - 23היה22הּזאת ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל אין24אריסֹו, - הּׂשדֹות ּבעל ּובׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכלּום לֹו להעלֹות 25צרי. ְְֲִַָ
ׁשם·. אֹו ּתרנגֹולים הֹוׁשיב אֹו סיחין אֹו עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי - ּׂשכר לֹו העלה ולא ּׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹו הּבהמֹות ׁשמין ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ּכדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָדינֹו
הּׂשכר; ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,

ההפסד ׁשליׁש מׁשּלם - הפסידּו .26ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
לעּׂשֹות27ׁשמין‚. ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ולאכל,28ּפרה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לאמצע הּׂשכר מתעּסק29ויהיה ׁשּזה ּפי על אף יׁש30. הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמֹות, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר רוח אֹותּה31לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבּׂשכ ונהנה ּבּה עֹובד ואיןאֹו ּובעבֹודתּה. עגל33ׁשמין32רּה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אּמֹו עֹוּׂשה34עם אינֹו והּסיח ׁשהעגל אּמֹו; עם סיח ולא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עסק. ּבֹו ויׁש ְְֵֵֶּכלּום,
ּבאתֹונֹות35הּׁשם„. ּבּה? לטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

ארּבעה - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עּׂשר ׁשמֹונה -ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא ואם חדׁש. חברֹו36ועּׂשרים - זה זמן ּבתֹו 37לחלק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ

לפי סתם. ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני עליו, דֹומה38מעּכב ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועט, והרוח מרּבה, ׁשהיא ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֻטפילה
ׁשנה ׁשל לטפילה ּבקׁשי, אּלא ּבּתחּלה מׁשּתּמנת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
מׁשּתּמנת היא ׁשהרי מרּבה, והרוח מּועט, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאחרת,
ׁשנה סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום, ּבכל ּומֹוספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבה

ילדה הּׁשּומה39ׁשנּיה. מּכלל40הּבהמה הּולד הרי - אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מקֹום לאמצע. יגּדלּו41הרוח - ולדֹותם לגּדל ואחר42ׁשּנהגּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להּטּפל הּמתעּסק חּיב - לגּדל ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום יּמכרּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
יֹום חמּׁשים ּובגּסה יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה וחֹולקין.43ּבּולדֹות, , ְְְְְְֲִִִִַַַָָָ

ּבפני44רצה אֹותן ׁשם - זה זמן על יתר ּבהן להּטּפל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר45ׁשלׁשה ׁשּירויחּו וכל החמּׁשים, ּובּיֹום ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹ

הרוח; רביע וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה הּמתעּסק יּטל - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכ
חברֹו ׁשל ּבחצי ׁשּנתעּסק ּומּפני הּולד, חצי לֹו יׁש ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהרי

החצי אֹותֹו חצי רבעים46נֹוטל ׁשלׁשה הרי לא47, ואם . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָֹ
ּבׁשוה ּביניהן והּולדֹות מחל, הרי - ׁשלׁשה ּבפני ּכן 48התנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מקֹום ׁשהן. להעלֹות49ּכמֹות ּכּתף50ׁשּנהגּו למעֹות51ּׂשכר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
ּבּׂשכר52העסק הּמתעּסק ׁשּנֹוטל הּׂשכר ּכל ויהיה מעלין, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכתפֹו53ׁשּנֹוּׂשא הּמעֹות54על ּׂשכר וכן55ּבכלל ּדרּכן56. אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבהמה ּׂשכר מקֹום57להעלֹות לֹו. מעלין להעלֹות58- ׁשּנהגּו ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַָָָ
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הלכה19) ו (פרק למעלה רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע לביצים. רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
לו. שיש עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה, טירחה לו החוסך המין, מאותו היינו, שיוצא20)ב), כמו והיינו,

בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש", "מותר שם: הסוגיא רבינו21)מתוך קוראו וכן שביניהם העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום "שבכל שם: מהגרוניא.22)למעלה אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף שם

בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש שם.25)בחלק מהגמרא שם, למעלה השדה" לבעל הוא משועבד "שהאריס
הל26) שם למעלה ג.כמבואר במשנה.27)כה סט: בטל.29)מלאכה.28)שם כפועל שכר גם30)ללא והוא לבדו, הוא

חבירו. בחלק לאחרים.31)מטפל ובברייתא32)משכיר במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא נשך איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
כתבו וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה", של למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני סח: שם

משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם שכר.33)התוספות תוספת בלי אחריה.34)היינו, נגרר שהוא אמו סמך בבא35)על
סומכוס. כדברי בברייתא, סט. אלא].36)מציעא המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה בעל

כנ"ל.37) מעכב.38)המטפל והמטפל לחלק רוצה הבהמה שבעל אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש בברייתא. שם
ל. קטן סעיף שם ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה יורה ערוך שולחן במשנה.39)כאה סט: שם

אותה.40) ששמו שם.41)הבהמה גדולים.42)במשנה שיהיו עד בהם לטפל המתעסק קמא43)חייב כתנא שם ברייתא
בבא (רש"י הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות א ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי, כרבי ולא

כרבה). המתחיל דיבור שם שם.44)מציעא הברייתא שלושה45)סיום בפני שלא אבל ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם
גדא. בר מנשה רבי של בעובדא אביי דברי סט. שם הוא וכן פיקדון",46)אסור, ומחצה מלוה "מחצה בבחינת הוא השני שהחצי

מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי אף לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על מקבל שהמתעסק
משנה47) (כסף ממש שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך שבין אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו

של ברביע לו שיש הפעוטה הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם
משנה). (לחם מיוחד שכר לקבל צריך אינו שהריווח48)חבירו הוולדות, בכל עדיין שותפים והם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי

אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו שחילק גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא וכן לאמצע, הוא
בתרא (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו בשל נוטל
לעצמן" השביחו - ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו אם לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:

מפרשים). קצת בשם משנה מקום.49)(כסף המתחיל דיבור שם בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: להוסיף.50)שם
הכתף.51) על הסחורה שנושא שניהם.52)סבל על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון הנ"ל השכר מוסיפין כלומר,
אחר.53) לכתף שילם לא אם שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו בעצמו54)והיינו, המתעסק אם שאפילו אומרים ויש

כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי החשבון על ההוצאה חלה - הכתף צריכים55)היה ששניהם הקרן, בכל כלומר,
רמ"א. בהגהת שם וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה, אותה בברייתא.56)לסבול שם זה היינו,57)אף

משנה), (לחם גדול יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל שכר יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
בתוספות ר"ח (גירסת מעלין" לבהמה מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף
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זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
הּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה, מי ויׁש ּכסף. ּבׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹורׁש
את מׁשּביעין הּיֹורׁשין ׁשהרי לדּון, ראּוי וכזה ׁשּמא. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבטענת

ּבעלּה. ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא ׁשּנעּׂשית ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהאּׁשה
אּלא„. ׁשּתפֹו, אֹו אריסֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאף

ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָֻהּוא
חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום גזלּתי לא אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאני,
ממֹון. לפטרֹו אּלא ׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָׁשאין
ׁשּמכניס זה ספק? ּבטענת להׁשּביע לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאיזהּו
ּפרֹות: לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו ּומכניס ּפֹועלים, ּומֹוציא ְֲֲִִִִִֵֵַּפֹועלים
ויֹוצא ּברגלֹו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוּׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביע יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבלבד
ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין - יתֹומים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאבי
נּׂשאה ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעּׂשית ׁשּלא האּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוכן
מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבּורת לאחר נתנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹולא
על מׁשּביעים אין - ּוקבּורה מיתה ּבין ונתנה נּׂשאה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ׁשּתּׁשבע אֹומר אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ׁשּנׁשּתּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה, ּתמּכר לא - זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל
ּבידֹו‰. מעֹות ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

על ּׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף סחֹורה, אֹו ּפרֹות לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקנֹות
ונתן ונּׂשא הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הנאה ולא חלק לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹזה,
מּספק, להׁשּביע לֹו ויׁש ּבית, ּכבן זה הרי - חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבממֹון
אֹו ׁשּקנה הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום לֹו גזל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות אֹו ְִֵֶֶַַָָָָמקצתּה
.Âנֹוּׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסין ׁשניהם הרי - מנין ולא מּדה ולא מׁשקל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו את להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוּׂשא הּוא האחד היה אם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונתן. ׁשּנּׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ּכלל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעּמֹו
.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעם ולא להם והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו זֹו ּבׁשּתפּות גזלּתני ׁשּלא עליו: ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áאינן - אחרים אצל חֹובֹות להם ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
חלקֹו זה יּקח ּׁשּיּפרעּו מה ּבכל הּוא, ידּוע ּדבר - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשאר
מעֹות להם נׁשאר אם וכן החֹוב. מן חלקֹו וזה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
אין - חלקֹו אחד ּכל נטלּו לא ועדין אֹותן, ידעּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּכיס,

עּׂשּו אם וכן הם. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות זה; את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּביעין
ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר הּׁשּתפין, ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחׁשּבֹון

ׁשעדי ּפי על אף וידּוע, אבלקצּוב חלקּו. הרי - נטלֹו לא ן ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ּביניהם נׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם
הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו מׁשקלם, ידעּו ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאֹותן
חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא חׁשּבֹון, ּבֹו עּׂשּו ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת הּׁשּתפּות הרי - ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמּגיעֹו

.Ëלהׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חלּקה אחר חברֹו את ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמי
סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו גלּגּול, ידי על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו מי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻעל

ׁשּגזל. ּבּמה יֹודה ְֶֶֶַַָֹולא

עּׂשירי 1ּפרק
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והּלה‡. ּביניהם, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף
היה ׁשּלי ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם; זה ּתנאי היה לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען אֹו מּזה; ּפחֹות אּלא אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכ
אֹו לקחּתי; לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, ל נתּתי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל אמצע; מּׁשל אֹומר: והּלה היה, מּׁשּלי זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּסחֹורה
ּכיצד? ּבׁשבּועה. הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּכּיֹוצא
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יּׁשבע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻֻאם
דברים היּו לא ואֹומר: ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם
ׁשּלא ספק: ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
וׁשּזֹו ,ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻגזלּת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסחֹורה

אֹומר:·. הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
עדין אֹומר: והּתֹובע ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכבר
על חלקנּו הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון, עּׂשינּו ולא חלקנּו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ׁשארצה, עת ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשאׁשּביע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמנת
יכֹול אינֹו - ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹועדין
חלקנּו, ּכן הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָלהׁשּביעֹו
עלי, ׁשּזקפּתֹו חֹוב אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
ׁשּתפֹו ׁשהיה עדים ׁשּיׁש ּפי על אף אצלי, הּנחּת ּפּקדֹון ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
להׁשּביע יכֹול ואינֹו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
ידי על ואפּלּו מעֹולם, נׁשּתּתפּו ׁשּלא אֹו חלקּו ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּסת
אם אּלא מגלּגלין ואין הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגלּגּול.
ּדבר אבל ממֹון; לׁשּלם חּיב יהיה ּבֹו יֹודה ׁשאם דבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָטענֹו
עליו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה אּלא חּיב אינֹו ּבֹו הֹודה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאפּלּו
הֹוראה. ּבעלי הּגאֹונים הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָואפּלּו

וזה‚. ,וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען
היית לא אֹו ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ּכבר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּתפי
ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו: ּומגלּגל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
הּטעם מן חלקנּו, ׁשּכבר אֹו ׁשּתפֹו היה ׁשּלא עליו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמגלּגל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השותפין.1) שבועת דין המשך

oitzeye oigely zekld - hay g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עמלֹו ּבּׂשכר ולדֹות הּמתעּסק59ּׂשכר וכל מעלין. אֹו60- ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ
הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא - סתם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף

לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ּׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן
וכל הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות, עליה ּולהֹוציא לנטעּה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹאֹו

ההֹוצאה על ׁשּיחלקּו61הּיתר ׁשהתנּו ּבין ּביניהם, יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יתר62ּבׁשוה ראּובן ׁשּיּטל ׁשהתנּו ּבין ׁשהיתה63, ּבין , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּבכל - ׁשמעֹון מּׁשל ׁשהיתה ּבין ראּובן, מּׁשל ּכּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻההֹוצאה
מּתר ּבעבֹודת64זה המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ּכאן ואין , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

אריס הּנקרא הּוא הּפרֹות, ּובמכירת ּובהֹוצאה .65הארץ ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לׁשליׁש אֹומר הּׂשדה ּובעל ירדּתי, למחצה אֹומר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאריס

הּמדינה מנהג אחר הֹולכין - ׁשּלא66הֹורדּתיו ׁשּטען וזה , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ראיה להביא עליו - .67ּכּמנהג ְְְִִַָָָָָָ

.Âהיה68ּבעל אם וגרׁשּה: אׁשּתֹו ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
אריס הם69הּבעל נסּתּלקּו ּבעל ונסּתּלק הֹואיל ואין70- , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ

ּובׁשבּועה הּׁשבח, ׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן ואם71להם אין72. ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
[מנהג ּדעת על - אריס להם73הּבעל וׁשמין ירדּו, הארץ [ ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
.74ּכאריס ְִָ

.Êמֹוריׁשן,75האחין ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאּלא

הּׁשּתפין76ּדבר מן אֹו האחין מן אחד לאּמנּות77. ׁשּנפל ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

הרוח78הּמל חלה80לאמצע79- מהן81. -82אחד ונתרּפא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואם האמצע. מן ּכגֹון83נתרּפא ּבפׁשיעה, ׁשהל84חלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבזה וכּיֹוצא ׁשחלה עד החם ּבימי ּבחּמה אֹו הרי85ּבּׁשלג - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עצמֹו. מּׁשל מתרּפא ְְִִֵֶֶַַזה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבית‡. אֹותם ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין
הּבית ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן ּבמּׂשא חברֹו גזל ׁשּמא ספק, ּבטענת מּדבריהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע
חכמים ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון דקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין מּפני להם, הּוא ראּוי - הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוטֹורחין.

ואמּונה. ּבצדק מעּׂשיהן ּכל ׁשּיעּׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד·. עד ספק ּבטענת נׁשּבע מאּלּו אחד ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכמֹו ּכסף, ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן ּכסף, ּבׁשּתי אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּביע
נׁשּבעין. אינם - מּזה ּבפחֹות חֹוׁשדין אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיתּבאר.

הּיֹורׁש‚. אין - האחד הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּכאן
ׁש ׁשּתפֹו להׁשּביע אינֹויכֹול ׁשהרי ׁשּמא; ּבטענת אביו ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
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שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם מפרש והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה ששכר שווה, פירושן אין - שם)
לבהמה למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא כמו הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם לפעמים
(פלפולא העיסקא של הסחורה עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו בדברי מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין",

ל). אות מא סימן ה פרק מציעא בבא ומזונו58)חריפתא עמלו בשכר וולדות "ולהעלות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
עמלם.59)מעלין". בשכר וולדות אף להם שמוסיפים הכוונה ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות שנותנים היינו,

שם.60) הברייתא השבח.61)המשך למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא לרביע".63)וזהו או לשליש, "אריס הנקרא וזהו
חכמי64) מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע בעל של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין שבקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם שהיו יהודה.65)הגמרא כרב ולא נחמן וכרב קי. רביע.66)שם ואם שליש אם מחצה, אם
בשטר.67) או יהושע.68)בעדים דרב בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. אריסות,69)כתובות בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה אלו, ירדו לא ואבידה70)שאם גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה ירדו "שלא
שם). הסוגייה מן יב ופרק71)הלכה במשנה עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות שהוציא עצמו הבעל כדין

על יתירה ההוצאה אם כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש: גזילה בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג
שהיא שם). אישות (הלכות עצמו בעל כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח ואם בשבועה, השבח את נוטל השבח
של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים אם היית לא שאם בירידתכם, הפסדתוני להם: אומרת
ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה שבאופן עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו אם אלו אריסים
הגמרא בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם שם רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה אכל" שאכל

כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב קטן סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם72)שם,
הקרקע".73)פ. דעת "על כתב: שם ואבידה גזילה השבח,74)בהלכות על יתירה ההוצאה הייתה אם העליונה: על [וידם
שם).נו ואבידה גזילה בהלכות נראה (כן ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר השבח ואם ההוצאה, את טלים

"ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו הבעל אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא בסוגיית שם שנראה ומה
הסוגייה]. בסוף שם רי"ד בתוספות וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון קיימא" קמד:75)לאריסי בתרא בבא

א. הלכה נחלות מהלכות ט פרק להלן וראה בראב"ד.76)במשנה, וראה ההיא. המשותפת "אחין77)בירושה שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין רבינו: ומפרשה נחלות78)השותפין" (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר או "גבאי

ו). הלכה הירושלמי).79)שם בשם שם נחלות בהלכות משנה (מגיד ההפסד הדין כגון80)והוא מינוהו, אביהם מחמת "אם
למנותו, וראוי ביותר חכם היה ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו נעמיד ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה
כאן). משנה וכסף בראב"ד וראה שם בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה הרי - מינוהו עצמו מחמת ואם

שם.81) שם.83)באונס.82)משנה זה מצינים84)אף חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת המימרא לפי שם,
שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם לרבינו85)ופחים", המשניות (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל כגון,

והאפוטרופסין.1)שם). והאריסין השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר
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זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
הּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה, מי ויׁש ּכסף. ּבׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹורׁש
את מׁשּביעין הּיֹורׁשין ׁשהרי לדּון, ראּוי וכזה ׁשּמא. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבטענת

ּבעלּה. ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא ׁשּנעּׂשית ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהאּׁשה
אּלא„. ׁשּתפֹו, אֹו אריסֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאף

ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָֻהּוא
חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום גזלּתי לא אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאני,
ממֹון. לפטרֹו אּלא ׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָׁשאין
ׁשּמכניס זה ספק? ּבטענת להׁשּביע לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאיזהּו
ּפרֹות: לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו ּומכניס ּפֹועלים, ּומֹוציא ְֲֲִִִִִֵֵַּפֹועלים
ויֹוצא ּברגלֹו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוּׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביע יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבלבד
ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין - יתֹומים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאבי
נּׂשאה ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעּׂשית ׁשּלא האּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוכן
מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבּורת לאחר נתנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹולא
על מׁשּביעים אין - ּוקבּורה מיתה ּבין ונתנה נּׂשאה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ׁשּתּׁשבע אֹומר אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ׁשּנׁשּתּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה, ּתמּכר לא - זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל
ּבידֹו‰. מעֹות ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

על ּׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף סחֹורה, אֹו ּפרֹות לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקנֹות
ונתן ונּׂשא הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הנאה ולא חלק לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹזה,
מּספק, להׁשּביע לֹו ויׁש ּבית, ּכבן זה הרי - חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבממֹון
אֹו ׁשּקנה הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום לֹו גזל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות אֹו ְִֵֶֶַַָָָָמקצתּה
.Âנֹוּׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסין ׁשניהם הרי - מנין ולא מּדה ולא מׁשקל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו את להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוּׂשא הּוא האחד היה אם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונתן. ׁשּנּׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ּכלל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעּמֹו
.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעם ולא להם והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו זֹו ּבׁשּתפּות גזלּתני ׁשּלא עליו: ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áאינן - אחרים אצל חֹובֹות להם ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
חלקֹו זה יּקח ּׁשּיּפרעּו מה ּבכל הּוא, ידּוע ּדבר - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשאר
מעֹות להם נׁשאר אם וכן החֹוב. מן חלקֹו וזה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
אין - חלקֹו אחד ּכל נטלּו לא ועדין אֹותן, ידעּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּכיס,

עּׂשּו אם וכן הם. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות זה; את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּביעין
ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר הּׁשּתפין, ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחׁשּבֹון

ׁשעדי ּפי על אף וידּוע, אבלקצּוב חלקּו. הרי - נטלֹו לא ן ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ּביניהם נׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם
הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו מׁשקלם, ידעּו ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאֹותן
חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא חׁשּבֹון, ּבֹו עּׂשּו ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת הּׁשּתפּות הרי - ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמּגיעֹו

.Ëלהׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חלּקה אחר חברֹו את ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמי
סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו גלּגּול, ידי על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו מי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻעל

ׁשּגזל. ּבּמה יֹודה ְֶֶֶַַָֹולא

עּׂשירי 1ּפרק
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והּלה‡. ּביניהם, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף
היה ׁשּלי ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם; זה ּתנאי היה לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען אֹו מּזה; ּפחֹות אּלא אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכ
אֹו לקחּתי; לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, ל נתּתי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל אמצע; מּׁשל אֹומר: והּלה היה, מּׁשּלי זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּסחֹורה
ּכיצד? ּבׁשבּועה. הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּכּיֹוצא
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יּׁשבע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻֻאם
דברים היּו לא ואֹומר: ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם
ׁשּלא ספק: ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
וׁשּזֹו ,ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻגזלּת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסחֹורה

אֹומר:·. הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
עדין אֹומר: והּתֹובע ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכבר
על חלקנּו הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון, עּׂשינּו ולא חלקנּו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ׁשארצה, עת ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשאׁשּביע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמנת
יכֹול אינֹו - ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹועדין
חלקנּו, ּכן הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָלהׁשּביעֹו
עלי, ׁשּזקפּתֹו חֹוב אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
ׁשּתפֹו ׁשהיה עדים ׁשּיׁש ּפי על אף אצלי, הּנחּת ּפּקדֹון ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
להׁשּביע יכֹול ואינֹו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
ידי על ואפּלּו מעֹולם, נׁשּתּתפּו ׁשּלא אֹו חלקּו ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּסת
אם אּלא מגלּגלין ואין הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגלּגּול.
ּדבר אבל ממֹון; לׁשּלם חּיב יהיה ּבֹו יֹודה ׁשאם דבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָטענֹו
עליו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה אּלא חּיב אינֹו ּבֹו הֹודה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאפּלּו
הֹוראה. ּבעלי הּגאֹונים הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָואפּלּו

וזה‚. ,וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען
היית לא אֹו ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ּכבר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּתפי
ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו: ּומגלּגל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
הּטעם מן חלקנּו, ׁשּכבר אֹו ׁשּתפֹו היה ׁשּלא עליו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמגלּגל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השותפין.1) שבועת דין המשך



micarצו zekld - hay h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד ׁשּלא27לאכלן עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ואין . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכסּות ואפּלּו ּכלּום, לֹו ימּכר28יּׁשאר ּכ ואחר לֹו, ּתּׁשאר לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

עצמֹו. ְֶַאת
ּבארנּו·. אינּה29ּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עצמּה את ואינּה30מֹוכרת עברי31. עבד לא עבד32קֹונה ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ואין33ּכנעני החׁשד. מּפני עברי;34, ּבעבד נקנה הּגר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לֹו ׁשּיׁש מי - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב מׁשּפחה.35ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק36ליּׂשראל לגר עצמֹו37אֹו הּמֹוכר וכן רּׁשאי38. אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עבר ואם ּתֹוׁשב. לגר ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלמּכר

עצמֹו ּכֹוכבים39ּומכר לעֹובד לעבֹודת40אפּלּו ואפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָ
מׁשּפחת לעקר אֹו ׁשּנאמר: מכּור; זה הרי - עצמּה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכֹוכבים

עצמּה. ּכֹוכבים לעבֹודת הּנמּכר זה - לעקר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּגר.
אין41ּבא„. - ּכֹוכבים לעֹובד עצמי מֹוכר הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

זקּוק לעֹובד42אּתה ׁשּנמּכר לאחר אבל ׁשּיּמכר. עד לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מצוה - ּכהגן ׁשּלא ועּׂשה ׁשעבר ּפי על אף ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכֹוכבים,

יּטמע43לפּדֹותֹו ולא ּגאּלה44, נמּכר אחרי ׁשּנאמר: ּבהם; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּלֹו. ְִֶּתהיה

ּדין45אחד‰. ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו את אינֹו46הּמֹוכר - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבפרהסיא הּמקח47נמּכר אבן ּכדר48על ּבסמטא, ולא , ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אינֹו - עבד ממּכרת יּמכרּו לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהעבדים
ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָנמּכר

.Âעבד עבֹודת49ּכל היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?לּה,50ּפר צרי ׁשאינֹו ועבֹודה , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מּכאן יּבטל. ׁשּלא ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה 51אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, עד52אמרּו הּגפנים ּתחת ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹֹ

עד53ׁשאבֹוא עדר לֹו: יאמר אּלא קצּבה. לֹו נתן לא ׁשהרי ; ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
חפר לֹו: יאמר לא וכן ּפלֹוני. מקֹום עד אֹו ּפלֹונית, ְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹׁשעה
ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו צרי ואינֹו להצן, אֹו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹחּמין
לֹו עֹוּׂשה אינֹו הא .ּבפר בֹו תרּדה לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
ׁשּנמּכר ּכֹוכבים העֹובד וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב דבר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ואם למנעֹו. מצּוין יּׂשראל הרי - ּבפר ּבֹו רדה אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻלֹו,
ּבפר ירּדּנּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹוברים - ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹהּניחּוהּו

ואין .ּכֹוכבים54לעיני עֹובד ׁשל לרׁשּותֹו ליּכנס נזקקין אנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּבזמן - לעיני ׁשּנאמר: ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹולבּדק

רֹואה. ֶֶַָׁשאּתה
.Êעבד ּבדברים55ּכל להעבידֹו ׁשּקנהּו ליּׂשראל אסּור עברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

העבדים לעּׂשֹות מיחדים ׁשהם אחריו56ּבֹוזים, ׁשּיֹולי ּכגֹון , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
מנעליו לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית לא57ּכליו ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּכּׂשכיר; אּלא ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד. עבדת ּבֹו ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹתעבד
ּומּתר .עּמ יהיה ּכתֹוׁשב ּולכּבס58ּכּׂשכיר ּׂשערֹו, לֹו לסּפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

אבל עּסתֹו; לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, ּבּלן59לֹו אֹותֹו יעּׂשה לא ְְֱֲֲִֶֶַַָָָֹ
ואם60לרּבים לרּבים. נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו היתה61, ְְְִִִִַַַַַָָָָָָ

אבל יעּׂשה. זה הרי - ׁשּיּמכר קדם זאת לא62אּמנּותֹו ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
ּכלל מלאכה ּבּתחּלה -63ילּמדּנּו ּבּה ׁשהיה אּמנּות אּלא , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

אמּורים ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוּׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוּׂשּה ?64היא ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
יּׂשראל אבל ּבּמכירה; ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנגנב]. כלפי כזה חיוב לו שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב - אלא27)למכרו נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן ב].28)אם הלכה ד פרק להלן לאמה, בתו במכירת גם רבינו כתב יב.29)[כן הלכה גניבה מהלכות ג בפרק

עצמה30) את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק סוף תוספתא
מה אל עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת וכו'

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני ורבן31)שכתב חכמים בין וויכוח ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא בבא
גמליאל. בן שם.32)שמעון וטרייא מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה, בברייתא השנייה,33)כן בברייתא כן

שם.34)וכחכמים. הוא.35)ברייתא שנולד כקטן שנתגייר גר ילקוט36)שהרי נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
הוא וכן אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו לא אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם שמעוני

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו שכתב:37)בדברי להלן נראה [וכן תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה היא כך
צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס אבל צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו למכור רשאי אינו עצמו המוכר "וכן
משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו לא צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי לזה מקור שאין פי על ואף
עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו: הוא שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב פרק להלן וראה

שם). מציעא (בבא תלמוד38)עברי לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם) שמעוני ילקוט (לפי שם בספרא לומרכן
לך". מכור.39)ונמכר אינו לגוי דין בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם אמרו עצמו במוכר שדווקא [נראה

יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו ואילו עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב לגר "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו לא יב) טו, (דברים להלן40)לך" וראה שם. מציעא בבבא נראה כן

יב. הלכה ב א.41)פרק הלכה ח פרק שם לגוי.42)ספרא עצמו את ימכור שלא ממון לו לתת בו, שם43)לטפל בספרא
"מייד". יתבולל.44)נוסף: א.45)לא הלכה ו פרשה שם מדבר46)ספרא עבד" ממכרת ימכרו "לא שהפסוק עיון [צריך

דראב"י]. בברייתא טו. קידושין ועיין עצמו למכירה.48)בפומבי.47)במוכר העבדים מעמידים שעליה גבוהה ספרא49)אבן
ב. הלכה קבוע.50)שם שם.51)זמן בספרא הוא כאן רבינו שכתב מה גדול,53)חפור.52)כל נפשי עינוי כאן ויש

לעמלו. קץ יבוא מתי יודע אינו ח.54)שהעובד הלכה ח פרק שם ב.55)ספרא הלכה ז פרק אין57)הכנענים.56)שם
לרב]. העבד במעשה כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא ג.58)זה הלכה שם רבי59)ספרא דברי סיום

"יעבוד60)יוסי. - "עימך" מהמלה: זאת שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו יכול שאינו "לרבים", על הוא הדגש
לרבים". אומנותו תמסר "שלא - קמא.61)עימך" תנא לדעת גם זהו ב) כא, (שמות דרשב"י המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי

לרבים.63)שם.62) מלאכה ב.64)שום הלכה שם ספרא

micar zekld - hay h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבטענת„. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע והביא מעֹולם, נׁשּתּתפנּו לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- חלקנּו ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשּתפין. ְְִֵֵֶַַַָָֹֻׁשבּועת
ׁשמעֹון‰. והּטיל ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

ּביד ּכּלֹו הּממֹון והרי ּביחד, ונתנּו ונּׂשאּו ונׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻמאתים,
- ּדינרין מאֹות חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּובן,
,ּכ ׁשּפחתֹו הּׁשּתפין ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אֹומרים: ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין
ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו; חמּׁשים ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויׁשּלם
יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ויל ׁשּפחתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהׁשּתפין
זֹו ּבפחת ּבוּדאי יֹודע ׁשּׁשמעֹון ראּובן, טען ּכלּום. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשמעֹון
הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ׁשמעֹון על יגלּגל - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּפחתֹו
יּׁשבע - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון נתעּסק לא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻהּזה.
ולא ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו הּסת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשמעֹון
חֹולקים - ׁשמעֹון ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוד,
ׁשּיּׁשבע ּכדי ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ׁשאין ּבׁשוה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותֹו
מּדבר נֹוטל אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו; ּׁשּביד מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויּטל
הֹוראה. ּבעלי ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ידֹו. ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

.Â:מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עליו ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטען
נאמן, - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב ּכדי ּבידֹו היה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָאם
אינֹו - לּתן ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין; ּכ ואחר החֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָונֹותנין
לּׁשּתפּות, הידּועה הּסחֹורה מן אֹו ראּובן מּיד להֹוציא ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָֻנאמן
אפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוּׂשין הם קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין - ּבׁשטר הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון, טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
ויׁשּלם אצלנּו, זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול ידי על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּסת
ּבׁשם לוי על חֹוב ׁשטר יצא אם וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשמעֹון

ׁשמ ׁשאמר אֹו לּכיס, והחזרּתי זמןנפרעּתי לֹו קבעּתי עֹון: ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
על עֹוּׂשה הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשנה

ּבהֹודאת נפטר ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי
ויתּבע מּביתֹו, יׁשּלם - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף לוי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
וׁשּתפין ׁשלּוחין הלכֹות להּו ְְְְְִִִִָֻסליקּו

ה'תשע"א שבט כ"ט חמישי יום

micar zFkld¦§£¨¦
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות: עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָיׁש

עברי עבד קנין ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ב)1מצֹות . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
עבד ממּכרת יּמכר ּבפר2ׁשּלא יעבדּנּו ׁשּלא ג) ׁשּלא3. ד) . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
עבד עבֹודת ּבֹו ׁשּלא4נעבד ה) ּתֹוׁשב6נּניח5. לרּדֹות7ּגר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

להעניק8ּבֹו ו) .ׁשּלא9ּבפר ז) חפׁשי. ּבצאתֹו יצא10לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לפּדֹות ח) ליעדּה11ריקם. ט) העברּיה. ׁשּלא12אמה י) .13 ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לעבד יא) אּלא14ּתּמכר. לעֹולם, ּכנעני הּפיל15ּבעבד ּכן אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא יב) איבריו. מראׁשי אחד אדֹוניו עבד16לֹו להסּגיר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
י לארץ לארץ מחּוצה ׁשּלאׁשּברח יג) עבד17ּׂשראל. להֹונֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

אלינּו. הּנּצל ִֵֵֶַָזה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 18ּפרק
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יּׂשראלי‡. זה ּבּתֹורה, האמּור עברי אֹותֹו19עבד ׁשּמכרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ואין ּגנב ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ּדין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּבית

הּקרן את לׁשּלם ׁשאמרנּו20לֹו ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּגנבה ּבית21ּבהלכֹות אֹותֹו ׁשּמֹוכרין ּביּׂשראל איׁש ל ואין . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ

הּוא ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד. הּגּנב אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדין,
עברי עבד תקנה ּכי ּבמׁשנה22אֹומר: אֹומר הּוא ועליו . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

העברי אחי ל יּמכר ּכי זה23תֹורה: ּכיצד? עצמֹו מֹוכר . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
את למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ּביֹותר, ׁשהעני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹיּׂשראל

ואינֹו24עצמֹו .ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ּכי ׁשּנאמר: ;25 ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהם לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו את למּכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאי

חֹוב לבעל לּתנם אֹו ּכלים, אֹו צרי26סחֹורה ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
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רלב.1) עשה המצוות ספר רנח.2)ראה תעשה לא שם רנט.3)ראה שם עבודת4)ראה בו תעבוד "לא לט: כה, ויקרא ראה
רנז. שם המצוות ספר רס.5)עבד", שם המצות ספר כך.6)ראה לעשות מאחרים שנמנע לאחרים, ניתן לשון7)שלא נקט

בספר הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך". בפרך ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה, (ויקרא הכתוב
תושב. גר להיות עליו שיקבל עד בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. עברי.8)המצוות המצוות,9)בעבד ספר ראה

קצו. רלג.10)עשה תעשה לא שם רלד.11)ראה עשה שם רלג.12)ראה עשה פרק13)שם ולקמן רסא תעשה לא שם
י. הלכה לח:14)ד בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה עשה רבינו15)שם על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, שתי כאן של16)ומונה וכפירושו י. הלכה ח פרק ולקמן רנד תעשה לא המצוות, ספר
מה. בגיטין חיסדא יא.17)רב הלכה ח פרק ולקמן רנה שם המצוות, ושאסור18)ספר עברייה ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

עצמו. לפרנסת בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד משפטים.19)לעבוד פרשת בתחילת במכילתא הוא כן
יב).20) הלכה גניבה מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא, יא.21)הקרן הלכה שם.22)שם מכילתא
עבדי24)שם.23) עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה אמרה שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי - קלים.25)הם" בשינויים משנה.26)ספרא כסף ועיין שם. בספרא זה אין
אם כדלהלן, כסות לו ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין שכיוון עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר
לשנים וכסות יום לשלושים מזון לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן
רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול, מה לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה מהלכות א (פרק חודש עשר
יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים דין בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב שאין ועוד לתובעו.



צז micar zekld - hay h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד ׁשּלא27לאכלן עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ואין . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכסּות ואפּלּו ּכלּום, לֹו ימּכר28יּׁשאר ּכ ואחר לֹו, ּתּׁשאר לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

עצמֹו. ְֶַאת
ּבארנּו·. אינּה29ּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עצמּה את ואינּה30מֹוכרת עברי31. עבד לא עבד32קֹונה ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ואין33ּכנעני החׁשד. מּפני עברי;34, ּבעבד נקנה הּגר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לֹו ׁשּיׁש מי - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב מׁשּפחה.35ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק36ליּׂשראל לגר עצמֹו37אֹו הּמֹוכר וכן רּׁשאי38. אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עבר ואם ּתֹוׁשב. לגר ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלמּכר

עצמֹו ּכֹוכבים39ּומכר לעֹובד לעבֹודת40אפּלּו ואפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָ
מׁשּפחת לעקר אֹו ׁשּנאמר: מכּור; זה הרי - עצמּה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכֹוכבים

עצמּה. ּכֹוכבים לעבֹודת הּנמּכר זה - לעקר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּגר.
אין41ּבא„. - ּכֹוכבים לעֹובד עצמי מֹוכר הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

זקּוק לעֹובד42אּתה ׁשּנמּכר לאחר אבל ׁשּיּמכר. עד לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מצוה - ּכהגן ׁשּלא ועּׂשה ׁשעבר ּפי על אף ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכֹוכבים,

יּטמע43לפּדֹותֹו ולא ּגאּלה44, נמּכר אחרי ׁשּנאמר: ּבהם; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּלֹו. ְִֶּתהיה

ּדין45אחד‰. ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו את אינֹו46הּמֹוכר - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבפרהסיא הּמקח47נמּכר אבן ּכדר48על ּבסמטא, ולא , ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אינֹו - עבד ממּכרת יּמכרּו לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהעבדים
ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָנמּכר

.Âעבד עבֹודת49ּכל היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?לּה,50ּפר צרי ׁשאינֹו ועבֹודה , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

מּכאן יּבטל. ׁשּלא ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה 51אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, עד52אמרּו הּגפנים ּתחת ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹֹ

עד53ׁשאבֹוא עדר לֹו: יאמר אּלא קצּבה. לֹו נתן לא ׁשהרי ; ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
חפר לֹו: יאמר לא וכן ּפלֹוני. מקֹום עד אֹו ּפלֹונית, ְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹׁשעה
ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו צרי ואינֹו להצן, אֹו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹחּמין
לֹו עֹוּׂשה אינֹו הא .ּבפר בֹו תרּדה לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
ׁשּנמּכר ּכֹוכבים העֹובד וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב דבר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ואם למנעֹו. מצּוין יּׂשראל הרי - ּבפר ּבֹו רדה אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻלֹו,
ּבפר ירּדּנּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹוברים - ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹהּניחּוהּו

ואין .ּכֹוכבים54לעיני עֹובד ׁשל לרׁשּותֹו ליּכנס נזקקין אנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּבזמן - לעיני ׁשּנאמר: ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹולבּדק

רֹואה. ֶֶַָׁשאּתה
.Êעבד ּבדברים55ּכל להעבידֹו ׁשּקנהּו ליּׂשראל אסּור עברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

העבדים לעּׂשֹות מיחדים ׁשהם אחריו56ּבֹוזים, ׁשּיֹולי ּכגֹון , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
מנעליו לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית לא57ּכליו ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּכּׂשכיר; אּלא ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד. עבדת ּבֹו ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹתעבד
ּומּתר .עּמ יהיה ּכתֹוׁשב ּולכּבס58ּכּׂשכיר ּׂשערֹו, לֹו לסּפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

אבל עּסתֹו; לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, ּבּלן59לֹו אֹותֹו יעּׂשה לא ְְֱֲֲִֶֶַַָָָֹ
ואם60לרּבים לרּבים. נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו היתה61, ְְְִִִִַַַַַָָָָָָ

אבל יעּׂשה. זה הרי - ׁשּיּמכר קדם זאת לא62אּמנּותֹו ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
ּכלל מלאכה ּבּתחּלה -63ילּמדּנּו ּבּה ׁשהיה אּמנּות אּלא , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

אמּורים ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוּׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוּׂשּה ?64היא ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
יּׂשראל אבל ּבּמכירה; ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
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הנגנב]. כלפי כזה חיוב לו שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב - אלא27)למכרו נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן ב].28)אם הלכה ד פרק להלן לאמה, בתו במכירת גם רבינו כתב יב.29)[כן הלכה גניבה מהלכות ג בפרק

עצמה30) את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק סוף תוספתא
מה אל עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת וכו'

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני ורבן31)שכתב חכמים בין וויכוח ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא בבא
גמליאל. בן שם.32)שמעון וטרייא מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה, בברייתא השנייה,33)כן בברייתא כן

שם.34)וכחכמים. הוא.35)ברייתא שנולד כקטן שנתגייר גר ילקוט36)שהרי נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
הוא וכן אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו לא אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם שמעוני

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו שכתב:37)בדברי להלן נראה [וכן תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה היא כך
צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס אבל צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו למכור רשאי אינו עצמו המוכר "וכן
משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו לא צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי לזה מקור שאין פי על ואף
עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו: הוא שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב פרק להלן וראה

שם). מציעא (בבא תלמוד38)עברי לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם) שמעוני ילקוט (לפי שם בספרא לומרכן
לך". מכור.39)ונמכר אינו לגוי דין בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם אמרו עצמו במוכר שדווקא [נראה

יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו ואילו עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב לגר "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו לא יב) טו, (דברים להלן40)לך" וראה שם. מציעא בבבא נראה כן

יב. הלכה ב א.41)פרק הלכה ח פרק שם לגוי.42)ספרא עצמו את ימכור שלא ממון לו לתת בו, שם43)לטפל בספרא
"מייד". יתבולל.44)נוסף: א.45)לא הלכה ו פרשה שם מדבר46)ספרא עבד" ממכרת ימכרו "לא שהפסוק עיון [צריך

דראב"י]. בברייתא טו. קידושין ועיין עצמו למכירה.48)בפומבי.47)במוכר העבדים מעמידים שעליה גבוהה ספרא49)אבן
ב. הלכה קבוע.50)שם שם.51)זמן בספרא הוא כאן רבינו שכתב מה גדול,53)חפור.52)כל נפשי עינוי כאן ויש

לעמלו. קץ יבוא מתי יודע אינו ח.54)שהעובד הלכה ח פרק שם ב.55)ספרא הלכה ז פרק אין57)הכנענים.56)שם
לרב]. העבד במעשה כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא ג.58)זה הלכה שם רבי59)ספרא דברי סיום

"יעבוד60)יוסי. - "עימך" מהמלה: זאת שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו יכול שאינו "לרבים", על הוא הדגש
לרבים". אומנותו תמסר "שלא - קמא.61)עימך" תנא לדעת גם זהו ב) כא, (שמות דרשב"י המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי

לרבים.63)שם.62) מלאכה ב.64)שום הלכה שם ספרא
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.Ê- לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹהּנמּכר
אֹו דדֹו אֹו ׁשּנאמר: קֹודם; קרֹוב וקרֹוב אֹותֹו. ּפֹודין ְְֱִֵֶֶַָָָֹקרֹוביו
ׁשּלא לפּדֹותֹו, קרֹוביו את ּכֹופין ּדין ּובית יגאלּנּו. ּדדֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹבן
ידם ׁשאין אֹו קרֹוביו, ּפדאּוהּו לא ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹיּטמע
ּובין לפּדֹותֹו. מּיּׂשראל אדם ּכל על מצוה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׂשגת
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדאהּו ּבין קרֹובים ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּפדאּוהּו
וגֹואל ּכֹוכבים. העֹובד מן עצמֹו את ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹויׁש
אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליּׂשראל הּנמּכר אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָלחצאין.
אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחצאין. גֹואל ואינֹו וגֹואל, לוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ואם ויֹוצא; נֹותן - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּכפי לּתן ידֹו ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָהּׂשיגה

יצא. לא - ֵֵָֹלאו
.Á,ּכֹוכבים לעֹובד ּבין ליּׂשראל ּבין עצמֹו, הּמֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאחד

ויֹוצא. מּפדיֹונֹו מגרע זה הרי - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואחד
ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינרים, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
וכן לחרּות. ויֹוצא ּדינרים עּׂשרים נֹותן זה הרי - ידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּומצאה
מגרע זה הרי - ׁשנים לעּׂשר ּדינרין ּבארּבעים עצמֹו מכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל דינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּדמים מחּׁשב - ּכֹוכבים לעֹובד הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכסף,
עם וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל; ׁשנת עד הּנׁשארֹות הּׁשנים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָלפי
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל. ׁשנת עד לֹו הּמכרֹו מּׁשנת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנהּו
מחּׁשב - ׁשנים עּׂשר מכירה מּׁשנת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה,
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים וגֹורע ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
הּוא ּבכסף - ממּכרֹו ּכסף ׁשּנאמר: ּכלים; ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

ּכסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו ּכֹוכבים, העֹובד מּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגאל
.Ëוהבריא ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

להקל לֹו מחּׁשבין - דמיו ּופחתּו נׁשחף אֹו דמיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהֹוסיפּו
ׁשוה עּתה הּוא והרי ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו.
נמּכר מאה; לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאתים
הּׁשנים ּפי על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבמאתים,

מאה. לפי ְִֵַָָהּנֹותרֹות
.Èלחצאין עצמֹו לגאל ויׁש הֹואיל ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּנמּכר

לה ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ׁשּבארנּו, ּכיצדּכמֹו חמיר. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף, ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהקל?
ׁשוה הּוא והרי והבריא, דמיו, חצי חמּׁשים, לֹו ונתן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה,
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, דמיו חצי ׁשהן מאה, לֹו נֹותן - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאתים
מאה, ׁשהן דמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהחמיר?
ּדמי ׁשהן חמּׁשים, לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף,
ׁשהּוא ּפי על אף וחמּׁשים, מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחציֹו

מאה. ׁשוה ֵֶַָָָעּתה
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

הרי ּכיצד? ׁשחרּור. ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר לֹו: ואמר ׁשנתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשּקנהּו
עד מּׁשעּבּודֹו נפטר לא - !לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·Èהּבן עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם ׁשּמת: ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדֹון

עד אֹו להן, עצמֹו ׁשּמכר הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף ְִֵֶֶַַַַַַַָָָעד
אם אבל הּׁשאר; ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשּיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיפּגע
את לא עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשאר עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח, את ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבת
הּבן אפּלּו - ּכֹוכבים לעֹובד אֹו צדק לגר והּנמּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹורׁשין.
נמצאת לחרּות. יצא האדֹון ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינֹו
עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָאֹומר,
אֹו ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, דברים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבחמּׁשה
ּכֹוכבים ּובעֹובד ּבן; ּבלא אדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבׁשטר
ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו - ּבגר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָאֹו
ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי - לֹו אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיציאתֹו.
הֹוצאֹות עליו רּבֹו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. צרי ְְְֲִִִֵַָָָָָָָואינֹו
חּנם. לחפׁשי יצא ׁשּנאמר: ּכלּום; לֹו חּיב אינֹו - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
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הּנּׂשּואה‡. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
אבל לֹו; מּתרת ׁשּתהיה והּוא יבם. וׁשֹומרת ארּוסה ולא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻלֹו,
חּיב אינֹו - ׁשנּיה אפּלּו לאוין, מאּסּורי היתה ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאם
עּמֹו. לעמד הראּויה אּׁשה - עּמֹו אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבמזֹונֹותיה.
נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ּבעל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאם
ללּמד ּבא לא אבל אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה ׁשּנקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ויצא נאמר: ּכֹוכבים לעֹובד ּובנמּכר עּמֹו. ּובניו הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו. ּובניו הּוא הּיבל ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת
והּוא מכירתֹו. אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת
- רּבֹו מּדעת ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיּקחּנה

ּבמזֹונֹותיה. חּיב ְִֵֶַָאינֹו
לֹו·. אין - ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ּומציאתּה האּׁשה מעּׂשה הרי אּלא ּכלּום, ידיהם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעּׂשה
ּפי על אף זה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו הּבעל ׁשּזֹוכה וכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלבעלּה.

עברי. עבד ְִִֶֶֶׁשהּוא
ּכנענית.‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן זה הרי - אביו מת אם אדֹון, ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
והרי עבדים. מּמּנה ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ׁשפחה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלֹו
לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: עבדּותֹו; ימי ּכל לֹו מּתרת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהיא

ּכ ּבׁשפחה אסּור - עצמֹו והּמֹוכר וגֹומר. ּכׁשאראּׁשה נענית ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
יּׂשראל. ְִֵָָּכל

אּׁשה„. לֹו ׁשּתהיה עד ּכנענית ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאין
רּבֹו אין - ּובנים אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים; ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָיּׂשראלית
היה אפּלּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכנענית. ׁשפחה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמֹוסר
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

ׁשפחה‰. רּבֹו לֹו ׁשּמֹוסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֵֶַַַָָָָאם
אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ּובניו; מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכנענית
אחת ׁשפחה לּתן ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹעּמֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הענקה.1) דין כן וכמו כנענית, שפחה לו מוסר ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

micar zekld - hay h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹוּׂשה אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא
עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה

.Áלרּדֹותן65אנׁשים מּתר - ּכּׁשּורה נֹוהגין ּבחזקה66ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ
מל67ּולהׁשּתעּבד הּמס68ּבהן. יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל ׁשּגזר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּקצּוב
מּדי יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר זה הרי אבל69- ּכעבד70, .71לא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכעבד72ואם ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - ּכּׁשּורה נֹוהג .73אינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.Ëהאדֹון75עבד74ּכל חּיב - העברּיה אמה אֹו עברי ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ּבכסּות ּובמׁשקה, ּבמאכל לֹו ׁשּנאמר:76להׁשוֹותן ּובמדֹור. ְְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָ
עּמ לֹו טֹוב והּוא77ּכי נקי, ּפת אֹוכל אּתה ּתהא ׁשּלא - ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
קּבר ּפת חדׁש;78אֹוכל יין ׁשֹותה והּוא יׁשן, יין ׁשֹותה אּתה ; ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

דר אּתה הּתבן; ּגּבי על יׁשן והּוא מֹוכין, ּגּבי על יׁשן 79אּתה ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבכפר דר והּוא יֹוׁשב80ּבכר והּוא ּבכפר דר אּתה אֹו , ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

מּכאן81ּבכר .מעּמ ויצא ׁשּנאמר: הּקֹונה82; ּכל אמרּו: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לעצמֹו אדֹון ּכקֹונה - עברי וחּיב83עבד מנהג84. ּבֹו לנהג ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

יּׂשראל ּבני ּובאחיכם ׁשּנאמר: כן,85אחוה; ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עבדּות מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד העבֹודֹות86צרי ּבאֹותן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
לֹו. עֹוּׂשה ֶֶׁשהּוא

.Èהעברּיה87אין אּלא88אמה נֹוהג עברי עבד ולא נֹוהגת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
נֹוהג ׁשהּיֹובל עצמֹו89ּבזמן ׁשּמֹוכר עברי עבד ּבין זה90, ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ּדין ּבית ּבארנּו91ׁשּמכרּוהּו ּוכבר הּיֹובלֹות.92. ּבטלּו מתי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

נקנה‡. עצמֹו] [והּמֹוכר ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעבד
הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ּכסף ּובׁשוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכסף

לֹו ונֹותן ;ל קנּוי הריני ,ל מכּור הריני החרס: על ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
ְַָהּׁשטר.

מכירתֹו,·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵָָָמכרּוהּו
ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם אבל ּבּה. עֹובד זה הרי - הּׁשׁש ּבכלל הּׁשמּטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
;עּמ יעבד הּיבל ׁשנת עד ׁשּנאמר: לחרּות. יצא זה ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרי

וגֹומר. הּזאת הּיֹובל ְְִֵֵַַַֹּבׁשנת
הרי‚. ׁשׁש. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש - עצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹהּמֹוכר
יֹובל,ׁש ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעּׂשרים אֹו ׁשנים לעּׂשר עצמֹו ּמכר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשנת עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
.עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל

חּיב„. - ּוברח ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לחרּות. יֹוצא - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ׁשׁש. ְְְִִֵֵֵֵַַַָלהׁשלים

חלאים‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,
ׁשׁש; למנין עֹולין - ׁשנים מארּבע ּפחֹות הּכל אם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים:
החלי; ימי ּכל להׁשלים חּיב - ׁשנים ארּבע חלה אם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹאבל
ּבּמה יצא. - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב. ּכּׂשכיר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכבד, חליֹו ּכׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדברים
ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה; לעּׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאינֹו
עֹולין - ׁשׁש ּכל חלה אפּלּו מחט, מעּׂשה לעּׂשֹות יכֹול ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלא

לֹו.
.Âיֹוצא אינֹו - נפּדה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹהּמֹוכר

ּבׁשנת ויצא ּבאּלה, יּגאל לא ואם ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
עּמֹו. ּובניו הּוא ִֵַָָֹהּיבל
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רבא.65) לו והסכים כן, שעשה רבא אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא למרכבתו66)בבא רתמם סעורם שרב שם עיין
רבא. שישנה67)של הרי - "ובאחיכם" לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא

באחיכם. גם השתעבדות של ורבא.68)אפשרות פפא רב בין וטריא השקלא רקע על ששת רב של מימרא הוא69)שם, כן
גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם בתוספות (וראה טפי" בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי "דיהבי בגמרא: שם
ה (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין טז) הלכה גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין "טפי")

גופו קניין אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה כאן).מהלכת (ראב"ד בו בסמוך.70)להשתעבד וראה ההמשך מתוך יוצא
משנה71) (כסף מרצונו העובד לפועל ולא לעבד הוא דומה המלך ידי על שנמכר שמכיוון ביזיון, בדרך עבד עבודת היינו כנעני,

- תעבודו בהם "לעולם הפסוק הביאו שלא שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן שם). גזילה מהלכות ה בפרק למעלה
המס). לגבי ולא כשורה, שלא הנוהגים אלה לגבי אלא שם.72)ובאחיכם", כי73)ברייתא ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני

וצריךֿעיון]. עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג שאינו עברי עבד הלכה74)גם ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
דין.75)ג. בית במכרוהו מדבר עימך" לו טוב "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר בספרא76)אפילו הוא כן נקייה.

ליכא. שם ובקידושין קידושין77)שם. בתוספות וראה עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן דרשו שם בספרא
דברים סיפור אלא ציווי אינו עימך" לו טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם הרב בשם שכתבו טוב, כי המתחיל דיבור טו.

בסובין.78)בלבד. מעורבת מא).79)פת שם, (שם השני הפסוק על שם בספרא אלא בבבלי, זה דר80)אין הוא [הרי
קי]. כתובות ראה הכול, להשיג שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש שם].81)במקום כתובות - קשה כרכים [וישיבת

בברייתא.82) כ. נמצא83)קידושין - עימך לו טוב כי מקיים אינו בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין שלפעמים
הירושלמי). בשם כל, המתחיל דיבור שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד, למסרו צריך כורחו שם84)שעל ספרא

א. הלכה ז משנה.85)פרק לחם ועיין יב), טו, (דברים אחיך לך יימכר כי מהפסוק דרשו שם.86)שם ערכין87)ספרא
בברייתא. שהיובל88)כט. בזמן אלא נוהג עברי עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה סה. בגיטין מפורש כן

עימך".89)נוהג". יעבוד היובל שנת "עד מ) כה, (ויקרא נאמר מדבר90)שהרי וגו') היובל שנת (עד הנ"ל הפסוק שהרי
עצמו. שם,91)במוכר (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית במכרוהו גם שהרי סט. בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר כן

גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו. קידושין (ראה מדבר הכתוב דין בית ובמכרוהו משפחתו" אל "ושב מא)
בזמן. אלא המתחיל דיבור ג.92)שם הלכה ויובל שמיטה מהלכות י שמכרוהו1)פרק עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחרות. יציאתם ודיני לגוי, נמכר או עצמו מכר או דין בבית
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.Ê- לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹהּנמּכר
אֹו דדֹו אֹו ׁשּנאמר: קֹודם; קרֹוב וקרֹוב אֹותֹו. ּפֹודין ְְֱִֵֶֶַָָָֹקרֹוביו
ׁשּלא לפּדֹותֹו, קרֹוביו את ּכֹופין ּדין ּובית יגאלּנּו. ּדדֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹבן
ידם ׁשאין אֹו קרֹוביו, ּפדאּוהּו לא ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹיּטמע
ּובין לפּדֹותֹו. מּיּׂשראל אדם ּכל על מצוה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׂשגת
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדאהּו ּבין קרֹובים ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּפדאּוהּו
וגֹואל ּכֹוכבים. העֹובד מן עצמֹו את ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹויׁש
אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליּׂשראל הּנמּכר אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָלחצאין.
אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחצאין. גֹואל ואינֹו וגֹואל, לוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ואם ויֹוצא; נֹותן - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּכפי לּתן ידֹו ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָהּׂשיגה

יצא. לא - ֵֵָֹלאו
.Á,ּכֹוכבים לעֹובד ּבין ליּׂשראל ּבין עצמֹו, הּמֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאחד

ויֹוצא. מּפדיֹונֹו מגרע זה הרי - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואחד
ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינרים, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
וכן לחרּות. ויֹוצא ּדינרים עּׂשרים נֹותן זה הרי - ידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּומצאה
מגרע זה הרי - ׁשנים לעּׂשר ּדינרין ּבארּבעים עצמֹו מכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל דינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּדמים מחּׁשב - ּכֹוכבים לעֹובד הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכסף,
עם וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל; ׁשנת עד הּנׁשארֹות הּׁשנים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָלפי
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל. ׁשנת עד לֹו הּמכרֹו מּׁשנת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנהּו
מחּׁשב - ׁשנים עּׂשר מכירה מּׁשנת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה,
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים וגֹורע ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
הּוא ּבכסף - ממּכרֹו ּכסף ׁשּנאמר: ּכלים; ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

ּכסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו ּכֹוכבים, העֹובד מּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגאל
.Ëוהבריא ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

להקל לֹו מחּׁשבין - דמיו ּופחתּו נׁשחף אֹו דמיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהֹוסיפּו
ׁשוה עּתה הּוא והרי ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו.
נמּכר מאה; לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאתים
הּׁשנים ּפי על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבמאתים,

מאה. לפי ְִֵַָָהּנֹותרֹות
.Èלחצאין עצמֹו לגאל ויׁש הֹואיל ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּנמּכר

לה ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ׁשּבארנּו, ּכיצדּכמֹו חמיר. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף, ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהקל?
ׁשוה הּוא והרי והבריא, דמיו, חצי חמּׁשים, לֹו ונתן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה,
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, דמיו חצי ׁשהן מאה, לֹו נֹותן - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאתים
מאה, ׁשהן דמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהחמיר?
ּדמי ׁשהן חמּׁשים, לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף,
ׁשהּוא ּפי על אף וחמּׁשים, מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחציֹו

מאה. ׁשוה ֵֶַָָָעּתה
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

הרי ּכיצד? ׁשחרּור. ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר לֹו: ואמר ׁשנתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשּקנהּו
עד מּׁשעּבּודֹו נפטר לא - !לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·Èהּבן עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם ׁשּמת: ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדֹון

עד אֹו להן, עצמֹו ׁשּמכר הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף ְִֵֶֶַַַַַַַָָָעד
אם אבל הּׁשאר; ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשּיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיפּגע
את לא עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשאר עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח, את ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבת
הּבן אפּלּו - ּכֹוכבים לעֹובד אֹו צדק לגר והּנמּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹורׁשין.
נמצאת לחרּות. יצא האדֹון ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינֹו
עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָאֹומר,
אֹו ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, דברים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבחמּׁשה
ּכֹוכבים ּובעֹובד ּבן; ּבלא אדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבׁשטר
ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו - ּבגר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָאֹו
ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי - לֹו אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיציאתֹו.
הֹוצאֹות עליו רּבֹו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. צרי ְְְֲִִִֵַָָָָָָָואינֹו
חּנם. לחפׁשי יצא ׁשּנאמר: ּכלּום; לֹו חּיב אינֹו - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
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הּנּׂשּואה‡. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
אבל לֹו; מּתרת ׁשּתהיה והּוא יבם. וׁשֹומרת ארּוסה ולא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻלֹו,
חּיב אינֹו - ׁשנּיה אפּלּו לאוין, מאּסּורי היתה ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאם
עּמֹו. לעמד הראּויה אּׁשה - עּמֹו אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבמזֹונֹותיה.
נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ּבעל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאם
ללּמד ּבא לא אבל אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה ׁשּנקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ויצא נאמר: ּכֹוכבים לעֹובד ּובנמּכר עּמֹו. ּובניו הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו. ּובניו הּוא הּיבל ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת
והּוא מכירתֹו. אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת
- רּבֹו מּדעת ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיּקחּנה

ּבמזֹונֹותיה. חּיב ְִֵֶַָאינֹו
לֹו·. אין - ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ּומציאתּה האּׁשה מעּׂשה הרי אּלא ּכלּום, ידיהם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעּׂשה
ּפי על אף זה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו הּבעל ׁשּזֹוכה וכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלבעלּה.

עברי. עבד ְִִֶֶֶׁשהּוא
ּכנענית.‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן זה הרי - אביו מת אם אדֹון, ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
והרי עבדים. מּמּנה ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ׁשפחה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלֹו
לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: עבדּותֹו; ימי ּכל לֹו מּתרת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהיא

ּכ ּבׁשפחה אסּור - עצמֹו והּמֹוכר וגֹומר. ּכׁשאראּׁשה נענית ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
יּׂשראל. ְִֵָָּכל

אּׁשה„. לֹו ׁשּתהיה עד ּכנענית ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאין
רּבֹו אין - ּובנים אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים; ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָיּׂשראלית
היה אפּלּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכנענית. ׁשפחה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמֹוסר
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

ׁשפחה‰. רּבֹו לֹו ׁשּמֹוסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֵֶַַַָָָָאם
אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ּובניו; מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכנענית
אחת ׁשפחה לּתן ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹעּמֹו.
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הענקה.1) דין כן וכמו כנענית, שפחה לו מוסר ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל



micarק zekld - hay 'l iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּירצה מי לכל אף8לקּדׁשּה אילֹונית9. ׁשהיא 10הּקטּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּׂשערֹות11ּבסימניה ׁשּתי להבאת ראּויה לאביה12ואינּה יׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
קטּנה13למכרּה ׁשהיא זמן אבל14ּכל 16הּטמטּום15. ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

ּכעבד17והאנּדרֹוגינֹוס לא נמּכר אינֹו ּכדין18- ולא עברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
העברּיה .19האמה ְִִָָָָָ

ולא20אין·. העני ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּטלטלין ולא קרקע לא ּכלּום, לֹו ּכסּות21נׁשאר ואפּלּו ,22 ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

כן ּפי על ואף לפּדֹותּה23ׁשעליו. האב את אחר24ּכֹופין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום ׁשּמת25ׁשּמכרּה, אֹו האב ּברח אֹו26. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּתצא עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה .27ׁשּלא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּבכסף28אמה‚. נקנית ּכסף29העברּיה ּבׁשוה 30אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבפרּוטה31ּובׁשטר נקנית ואינּה לקנֹותּה32, ׁשּצרי מּפני , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ותצא ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ׁשראּויין ּכיצד33ּבדמים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּתי ,ל מכּורה ּבּתי החרס: על אֹו הּניר על ּכֹותב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשטר?

האב - העברּיה אמה ּוׁשטר האדֹון. ּביד ונֹותן ;ל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָקנּויה
.34ּכֹותבֹו ְ

ּבית„. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים, ׁשׁש עֹובדת העברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאמה
העברּיה35ּדין אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ;36. ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

יֹוצאה - ׁשׁש ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאת
ּכעבד יֹוצאה37חּנם, - ּבן ׁשהּניח ּפי על אף האדֹון, מת . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מגרעת וכן ּכן. ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע; ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּנם,
ואם38מּפדיֹונּה על39ויֹוצאה. ּומחל ׁשחרּור ׁשטר לּה ּכתב ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּכעבד40הּׁשאר חּנם, יֹוצאה -41. ְְְִֶֶַָָָ
ּכגֹון‰. ּכיצד? ּבסימנין. יֹוצאה ׁשהיא העברּיה, אמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָיתרה

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעּׂשית סימנין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאת זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו

חּנם ויצאה ׁשּנאמר: יציאה42לחרּות. הּכתּוב לּה רּבה - ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהיא למדּו, הּׁשמּועה מּפי העבד. על יתר ּבחּנם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
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כט:). יא.8)(ערכין הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: שם.9)כתובות בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון10)קידושין
ג. הלכה אישות מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש שם11)איל, אישות בהלכות (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). עשרים12)הלכה בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה ויש עשרה שש בת שהיא כגון
ה. הלכה להלן וראה ג), הלכה שם אישות (גמרא13)(הלכות מכירה דין בה אין נערות, בה שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין

שם14)שם). אישות בהלכות ראה בה, אין אם וחמש שלושים גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים, גיל עד היינו,
ד. יא.15)הלכה הלכה נזירות מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים נקבות16)תוספתא ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות ב כד).17)(פרק הלכה (שם נקבות וגם זכרות גם לו נמכרת18)שיש האשה ואין הן נקבות שמא
למלך. משנה וראה ב), הלכה א פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן למוכרו.19)בגניבתה בבנו זכות לאב ואין הם, זכרים שמא

את20) למכור רשאי אדם "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין חנינא בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
העני"]. כן אם אלא וכו' כך21)בתו אחר ורק ביתו, כך ואחר שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא כן

א.22)בתו. הלכה א פרק למעלה כנ"ל.23)ראה כלום, לו נשאר שלא עוני, מחמת שמכרה פי על אף אם24)כלומר,
שאין מה כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא הדבר ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת, (יקר ידו מצאה
ולפיכך שפחות, אחר לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי לדעת זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן
שפחות אחר לשפחות אותה שמוכר לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור שיכול בעברי, ולא העברייה, באמה כופין
סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק רבינו והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור שהרי זו, בכפייה תועלת שאין
למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו זה ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה בין חילקה שלא זו
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה - שמעון רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם עוד עצמו

לישראל הנמכר עברי ז,שעבד הלכה ב פרק למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין כלומר, בקרובים, נגאל אינו
ולפי לפדותו, קרוביו את כופין אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה שרק בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי
כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון רבי של חכמים לדעת אפילו זה

למלך. במשנה וראה כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני זה אין עברי בסוגיית25)בעבד בקידושין שם
נשארו26)הגמרא. שדבריו טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב במיתת לחירות יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שמח. באור וראה טו: שם משנה).27)בתיובתא (כסף לפדותה הקרובים את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות, בדרכים
ז. הלכה ב פרק למעלה במשנה.28)וראה יד: בה29)קידושין שנאמר ממה באמה כסף קניין למדו שם, וטריא בשקלא

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת פדיונה שמגרעת א.30)"והפדה", הלכה ב פרק למעלה וראה בברייתא. טז. שם31)שם משנה
יב.32)יד: יא: (קידושין33)שם ערך כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי לגירעון, ראוייה אינה ופרוטה

הנמכר מעבד נלמד בכסף עברי עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה ב פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם).
משנה). (כסף קונה שכסף מלמד מקנתו", "מכסף נאמר שבו משום34)לגוי, וטעמו הונא. כרב ולא חסדא וכרב טז. קידושין

יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה באמה שטר שקניין
להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי המקנה ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את שאינו35)"ואקח

יב). הלכה ג פרק (למעלה משש ליותר גם נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא ובשנה36)נמכר שנים שש "ועבדך וגומר:
מעימך". חפשי תשלחנו ביובל37)השביעית שיוצאים דין) בית מכרוהו ובין עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור בֿג). הלכות ב פרק לעבד38)(למעלה אף למדו ומזה "והפדה". ח): כא, (שמות ככתוב
כסף. בגירעון יוצאים האמה וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.) בברייתא.39)(קידושין טז. ובמחילה40)שם

יא. הלכה ב פרק למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר הדין41)בלי שהוא וברור בשטר. עצמו קונה שעבד אמרו שם בברייתא
מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה" ניתן לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר יציאה עיקר כל שהרי לאמה,

לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב בה שנאמר אלו42)אשה חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין בברייתא

micar zekld - hay 'l iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּתן ׁשּנאמר: לּכנענּיים; ׁשּנֹותן ּכדר העברים עבדיו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשני
יֹובל, והּגיע ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ׁשּמסר נרצע אּׁשה. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלֹו
- ּבֹו וחבל לצאת, רֹוצה ואינֹו לצאת, ּבֹו מסרב רּבֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶַָָּפטּור,
.Âועבד ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל נרצע. אינֹו - עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּמֹוכר

הּיֹובל, ׁשנת עד ועֹובד נרצע, זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשׁש
האדֹון. ׁשּימּות עד ֶַָָָאֹו

.Êמּפי הּבן. את עֹובד הּנרצע אין - ּבן ׁשהּניח ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף
לעֹולמֹו - לעלם לבנֹו; ולא לֹו - ועבדֹו למדּו: ְְְְְְֲִַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, נמצאת יֹובל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל

האדֹון. ּובמיתת ְִֵַַָָּבּיֹובל
.Áוהרי מּום. ּבעל ׁשּנעּׂשה מּפני נרצע, אינֹו ּכהן עברי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעבד

ואינֹו ּבּה, ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב אֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ְֶַָָָָָָׁשב

.Ëואֹומר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו רֹוצעין? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָּכיצד
הּמזּוזה אל אֹו הּדלת אל ׁשׁש לסֹוף ּומּגיׁשֹו לפניהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדבריו
ּכל ׁשל ּבין אדֹון ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין ּבּבנין. עֹומדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשהן
ׁשל ּבמרצע אזן, ׁשל ּבגּופּה הימנית, אזנֹו את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם.
ולא ּובּדלת. באזנֹו ונתּת ׁשּנאמר: לּדלת; ׁשּיּגיע עד ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמּתכת,
אצל ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד ׁשּיהיה אּלא מזּוזה, ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ּכׁשהיא ּדלת אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָמזּוזה;
מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, - הרציעה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת;
ּבנֹו לא - אדניו ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו; ׁשרֹוצע הּוא ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאדֹון
עבדים ׁשני רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֶֶָּכאחד,
.Èעד - העבד ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - העבד יאמר אמר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואם

נרצע, אינֹו - ׁשׁש אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש ּבסֹוף ויׁשנה ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעד
אֹו מכירתֹו מּדמי ּפרּוטה ׁשוה הּיֹום מן ׁשּנׁשאר ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
זה הרי - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות נׁשאר אם אבל מעט. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיתר

ׁשׁש. אחר ְֵֵַַּכאֹומר
.‡Èאין ּולרּבֹו ּבנים, מּמּנה ולֹו ּכנענית ׁשפחה לעבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיתה

.ּבית ואת אהב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - ּובנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּׁשה
נרצע; אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה ְְְִִִִִֵֵַָָָָָלרּבֹו
אֹוהב הּוא ּבני. ואת אׁשּתי את אדני את אהבּתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
טֹוב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָאת
נרצע; אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו .עּמ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו

חֹולה, הּוא .אהב ּכי אינֹוׁשּנאמר: - חֹולה אינֹו ורּבֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַ
אינֹו והּוא חֹולה, רּבֹו .עּמ לֹו טֹוב ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָנרצע;
ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָחֹולה,

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו עד - עּמ לֹו ְְְִִֵֶֶַָָטֹוב
.·È- עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור - עצמֹו מֹוכר נרצע. - ּדין ּבית ּומכרּוהּו נרצע, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו - ּדין ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
ּבית ּומכרּוהּו ּכֹוכבים, לעֹובד נמּכר - עצמֹו מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּכנענית.
אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ליּׂשראל; אּלא נמּכר אינֹו - ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
נמּכר - עצמֹו מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית אין -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
אּלא נמּכר אינֹו - ּדין ּבית מכרּוהּו ׁשׁש, על ויתר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלׁשׁש
ּדין ּבית מכרּוהּו לֹו, מעניקין אין - עצמֹו מֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָלׁשׁש.

לֹו. ֲִִַמעניקין
.‚Èיראה וכן נרצעת. האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפי

את אדני את אהבּתי ּבנרצע: אֹומר ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמענין
ּכן? ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּומהּו ּבני. ואת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשּתי
מעניק ּכ עברי, עבד להעניק עּׂשה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלהעניק.

העברּיה. ְִִָָָָאמה
.„È,תעּׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעּׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם. תׁשּלחּנּו לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשּיצא אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו. ּתעניק העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבאחד ׁשּיצאת העברּיה האמה וכן האדֹון, ּבמיתת אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּבּיֹובל,
הּיֹוצא אבל להם. מעניקין אּלּו הרי - ּבסימנין אֹו אּלּו ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכל
תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להם. מעניקין אין - ּכסף ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבגרעֹון

נת העבד אּלא חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ;מעּמ ׁשארחפׁשי ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתעניק העניק יצא. ּכ ואחר ּבהן לעבד לֹו ׁשּנׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּדמים
ּדברים ויקב, ּגרן צאן ּבענין - ּומּיקב מּגרנ מּצאנ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹלֹו
מהם; לֹו להעניק ׁשחּיב הּוא עצמן, מחמת ּברכה ּבהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
נֹותן וכּמה מהם. לֹו לּתן חּיב אינֹו - והּבגדים הּכספים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאבל
ּבין אחד מּמין ּבין סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלֹו?
יּתן ּבֹו: ׁשּנאמר העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה; ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמינין
;נתּבר ׁשּלא ּבין ּבגללֹו הּבית ׁשּנתּבר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאדניו.
נאמר: לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - לֹו ּתעניק העניק ֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ?ּברכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹאׁשר
.ÂË- לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא יֹובל ּבֹו ּופגע ּברח, ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

עבד ענק וגֹומר. תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להעניקֹו; חּיב ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאינֹו
אמה וענק הימּנּו. ּגֹובה חֹוב ּבעל ואין לעצמֹו, - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעברי
ׁשּיבֹוא קדם אביה מת ואם לאביה. - מציאתּה וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹהעברּיה,
ׁשאין ּכלּום; ּבהם לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלידֹו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש ְְְִִִֵֶָָאדם

ה'תשע"א שבט ל' שישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּקטּנה2אמה‡. היא אביה3העברּיה ּומּׁשּתביא4ׁשּמכרּה . ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ּׂשערֹות נערה5ׁשּתי אינֹו6ותעּׂשה - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

למכרּה לֹו7יכֹול ויׁש ּבּה, רׁשּות לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
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ולבנו.1) לו ייעוד, מצוות ודיני יציאתה, ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו במשנה.2)נתבארו מ: שתים3)כתובות גיל עד
א). הלכה אישות מהלכות ב (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד, ויום שנה אינה4)עשרה עצמה היא שאילו

יכולה אינה ואמה ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה נערה כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ו). כא, לשמות (מכילתא ג).5)למכרה הלכה שם אישות (הלכות אחד הלכה6)ויום (שם חדשים שישה הנמשכת תקופה והיא

תימכר7)ב). שלא דין אינו מכורה אינה - ה) הלכה ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא: וחומר וקל שם. משנה
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ׁשּירצה מי לכל אף8לקּדׁשּה אילֹונית9. ׁשהיא 10הּקטּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּׂשערֹות11ּבסימניה ׁשּתי להבאת ראּויה לאביה12ואינּה יׁש - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
קטּנה13למכרּה ׁשהיא זמן אבל14ּכל 16הּטמטּום15. ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

ּכעבד17והאנּדרֹוגינֹוס לא נמּכר אינֹו ּכדין18- ולא עברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
העברּיה .19האמה ְִִָָָָָ

ולא20אין·. העני ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּטלטלין ולא קרקע לא ּכלּום, לֹו ּכסּות21נׁשאר ואפּלּו ,22 ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

כן ּפי על ואף לפּדֹותּה23ׁשעליו. האב את אחר24ּכֹופין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום ׁשּמת25ׁשּמכרּה, אֹו האב ּברח אֹו26. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּתצא עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו היה .27ׁשּלא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּבכסף28אמה‚. נקנית ּכסף29העברּיה ּבׁשוה 30אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּבפרּוטה31ּובׁשטר נקנית ואינּה לקנֹותּה32, ׁשּצרי מּפני , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ותצא ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי לגרעֹון, ׁשראּויין ּכיצד33ּבדמים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּתי ,ל מכּורה ּבּתי החרס: על אֹו הּניר על ּכֹותב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשטר?

האב - העברּיה אמה ּוׁשטר האדֹון. ּביד ונֹותן ;ל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָקנּויה
.34ּכֹותבֹו ְ

ּבית„. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים, ׁשׁש עֹובדת העברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאמה
העברּיה35ּדין אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ;36. ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

יֹוצאה - ׁשׁש ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ּבתחּלת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאת
ּכעבד יֹוצאה37חּנם, - ּבן ׁשהּניח ּפי על אף האדֹון, מת . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מגרעת וכן ּכן. ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּכנרצע; ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּנם,
ואם38מּפדיֹונּה על39ויֹוצאה. ּומחל ׁשחרּור ׁשטר לּה ּכתב ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּכעבד40הּׁשאר חּנם, יֹוצאה -41. ְְְִֶֶַָָָ
ּכגֹון‰. ּכיצד? ּבסימנין. יֹוצאה ׁשהיא העברּיה, אמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָיתרה

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעּׂשית סימנין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאת זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו

חּנם ויצאה ׁשּנאמר: יציאה42לחרּות. הּכתּוב לּה רּבה - ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהיא למדּו, הּׁשמּועה מּפי העבד. על יתר ּבחּנם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
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כט:). יא.8)(ערכין הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: שם.9)כתובות בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון10)קידושין
ג. הלכה אישות מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש שם11)איל, אישות בהלכות (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). עשרים12)הלכה בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה ויש עשרה שש בת שהיא כגון
ה. הלכה להלן וראה ג), הלכה שם אישות (גמרא13)(הלכות מכירה דין בה אין נערות, בה שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין

שם14)שם). אישות בהלכות ראה בה, אין אם וחמש שלושים גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים, גיל עד היינו,
ד. יא.15)הלכה הלכה נזירות מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים נקבות16)תוספתא ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות ב כד).17)(פרק הלכה (שם נקבות וגם זכרות גם לו נמכרת18)שיש האשה ואין הן נקבות שמא
למלך. משנה וראה ב), הלכה א פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן למוכרו.19)בגניבתה בבנו זכות לאב ואין הם, זכרים שמא

את20) למכור רשאי אדם "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין חנינא בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
העני"]. כן אם אלא וכו' כך21)בתו אחר ורק ביתו, כך ואחר שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא כן

א.22)בתו. הלכה א פרק למעלה כנ"ל.23)ראה כלום, לו נשאר שלא עוני, מחמת שמכרה פי על אף אם24)כלומר,
שאין מה כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא הדבר ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת, (יקר ידו מצאה
ולפיכך שפחות, אחר לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי לדעת זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן
שפחות אחר לשפחות אותה שמוכר לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור שיכול בעברי, ולא העברייה, באמה כופין
סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק רבינו והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור שהרי זו, בכפייה תועלת שאין
למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו זה ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה בין חילקה שלא זו
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה - שמעון רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם עוד עצמו

לישראל הנמכר עברי ז,שעבד הלכה ב פרק למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין כלומר, בקרובים, נגאל אינו
ולפי לפדותו, קרוביו את כופין אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה שרק בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי
כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון רבי של חכמים לדעת אפילו זה

למלך. במשנה וראה כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני זה אין עברי בסוגיית25)בעבד בקידושין שם
נשארו26)הגמרא. שדבריו טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב במיתת לחירות יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שמח. באור וראה טו: שם משנה).27)בתיובתא (כסף לפדותה הקרובים את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות, בדרכים
ז. הלכה ב פרק למעלה במשנה.28)וראה יד: בה29)קידושין שנאמר ממה באמה כסף קניין למדו שם, וטריא בשקלא

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת פדיונה שמגרעת א.30)"והפדה", הלכה ב פרק למעלה וראה בברייתא. טז. שם31)שם משנה
יב.32)יד: יא: (קידושין33)שם ערך כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי לגירעון, ראוייה אינה ופרוטה

הנמכר מעבד נלמד בכסף עברי עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה ב פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם).
משנה). (כסף קונה שכסף מלמד מקנתו", "מכסף נאמר שבו משום34)לגוי, וטעמו הונא. כרב ולא חסדא וכרב טז. קידושין

יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה באמה שטר שקניין
להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי המקנה ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את שאינו35)"ואקח

יב). הלכה ג פרק (למעלה משש ליותר גם נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא ובשנה36)נמכר שנים שש "ועבדך וגומר:
מעימך". חפשי תשלחנו ביובל37)השביעית שיוצאים דין) בית מכרוהו ובין עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור בֿג). הלכות ב פרק לעבד38)(למעלה אף למדו ומזה "והפדה". ח): כא, (שמות ככתוב
כסף. בגירעון יוצאים האמה וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.) בברייתא.39)(קידושין טז. ובמחילה40)שם

יא. הלכה ב פרק למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר הדין41)בלי שהוא וברור בשטר. עצמו קונה שעבד אמרו שם בברייתא
מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה" ניתן לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר יציאה עיקר כל שהרי לאמה,

לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב בה שנאמר אלו42)אשה חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין בברייתא
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עברי עבד ויראה81וכן לּתנֹו. ולא לאחר למכרֹו יכֹול לא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
מּפני אּלא [ּבאמה], זה ּדבר לאסר הּכתּוב הצר ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻלי,
ימׁשל לא נכרי לעם נאמר: לכ לבנֹו, ליעדּה לֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

ְְָָלמכרּה.
.‡Èאֹו82אין עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת העברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מֹוכר83לבנֹו ּכיצד? ליעּוד. ראּויה ׁשּתהא ּכדי 84קּדּוׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

לאביו ּבּתֹו את יכֹול85אדם האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו אבל86ליעדּה אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה - ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני לבנֹו; ּבּתֹו את למּכר יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹאינֹו
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני לבנֹו, ולא אחֹותֹו, היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·Èאלמנה87יׁש ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו למּכר לכהן88לאדם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹ
ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול,

ּבהן ּתֹופסין .89קּדּוׁשין ְִִִֶָ
.‚Èאֹו90המקּדׁש ונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

את למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר לׁשפחה מֹוכרּה אבל איׁשּות. אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּתֹו

ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? אֹותּה91ׁשפחּות. ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה גרׁשּה, אֹו האדֹון ּומת ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָהאדֹון,

ׁשנּיה ּפעם מֹוכרּה האב הרי - לכהן92קטּנה אפּלּו וכן93, . ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני נפלה ׁשהיא94אם ּפי על אף , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קטּנה ׁשהיא מּפני ּפסּולה מן95חליצה נפסלה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
לכהן96הּכהּנה למכרּה לֹו ויׁש ּתֹופסין97; וקּדּוׁשין הֹואיל , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו .98ּבּה, ְְִֵֶָָ
.„Èּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאה ּבּתֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ו ׁשנּיה,כסף, ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא עדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו .99ּכמֹו ְְֵֶַ

.ÂËאם100הּמֹוכר לאחר: וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מיעד - ליעד האדֹון לֹו101רצה לא האדֹון יעד לא ואם ; ְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹֹ

ותעּׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו האדֹון מרׁשּות ּכׁשּתצא - לבנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
איׁש. ִֵֶאׁשת

.ÊËליעד102הּמֹוכר ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מה על ׁשהתנה מיעד; - ליעד האדֹון רצה אם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,

ּבטל. ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, ְֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

עצמֹו‡. את וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה ּכנעני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָעבד
ּבחליפין, אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשה.
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּבמׁשיכה ונקנה ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאיברים.
הּדרכים ּכל זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמׁשיכת

ּבהן. נקנין ְֲִִִֶֶָָָׁשהעבדים
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון - לחרּות ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות,
ואין לחרּות. העבד יצא ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף את הרב ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות העבד; ּדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי
ּבהן ׁשּתצא מנת על ואמר: מעֹות, לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
לחרּות; העבד יצא - הּמעֹות לקּבל האדֹון רצה אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלחרּות:
אּלא לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות, העבד קנה לא - רצה לא ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹואם
ּבין ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהם ׁשּיצא מנת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין ְְְְִֵַַלקנֹותֹו
אּת‚. הרי החרס: על אֹו הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

וכן ,ּב עסק לי אין אֹו ,עצמ ׁשל אּת הרי אֹו חֹורין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל גּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכל
העדים ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומֹוסר
לחרּות, יצא זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחתּומים
אּת הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו גּטֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רשאי81) אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה אמה "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י במכילתא
משנה. בכסף וראה וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד ולא82)למכרה, קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין

אליעזר. כ.).83)כרבי (שם ייעוד של שהיא כל אפשרות שמספיק - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על כ.84)אף שם
בגמרא. וכפירושה ראשונה, כדלהלן.85)ברייתא בן, לו י).86)ויש יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה יח:87)שהרי שם

והוא88)בברייתא. יב). הלכה אישות מהלכות ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין מן אלמנה אבל האירוסין מן
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין, מן הן דלהלן וחלוצה לגרושה אישות89)הדין מהלכות ד בפרק כמבואר

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן, ראוייה היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין והמדובר יד. הלכה
(כלומר90) עליה טליתו שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא הדורש עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין

שבגד "כיוון - בה" "בבגדו הדורש אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם), יצחק בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון
לשפחה. שמכרה כלומר, אב.91)בה", של מרשותו יוצאת ואינה ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד [ראה92)שהרי

בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה אינו שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו יב, הלכה למעלה
גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי אין94)בדפוס ושוב נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם מת ושוב

בה]. רשות טז.95)לאביה הלכה וחליצה ייבום מהלכות ד בפרק כו.96)כמפורש הלכה שם גדול97)כמפורש לכהן אפילו
למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה מן נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף לומר: רבינו וכוונת (רדב"ז),

גדול. לכהן למכרה יש זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה יש שהרי יב.98)לכהן הלכה למעלה99)למעלה
שפחות. אחר שפחות שמוכרה יג, יהודה.100)הלכה רבי בר יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: שהרי101)קידושין

ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר מעכשיו אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו לקידושין שלו, הראשונות המעות
שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת בינתיים, וקידשה מאיר.102)אחר כרבי ולא קמא וכתנא שם בו1)ברייתא נכללו

לחירות. יוצא הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני
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ותצא ׁשּתבּגר עד אביה, לרׁשּות ותחזר נערּות. סימני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
אביה נערּות,43מרׁשּות ימי לּה ׁשאין אילֹונית, הּבת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לחרּות ּתצא ׁשּבגרה ּכיון - לבגר מּקטנּותּה יֹוצאת .44אּלא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Âלא ׁשּנאמר: איברים; ּבראׁשי יֹוצאה העברּיה אמה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאין

אֹו ׁשּנֹו לֹו הּפיל אם עברי, עבד וכן העבדים. ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם - עינֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא

חֹובל ּבׁשני45ּבהלכֹות נקנית העברּיה ׁשאמה למד, נמצאת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ
דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף :46דברים: ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ּובמיתת ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,
ּובסימנין. ְִִָָָהאדֹון,

.Êּכׁשאר47יעד היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
ּבמיתת48ארּוסֹות אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּומצות ּבגט. אֹו ּפדּיה49הּבעל למצות קֹודמת .50יעּוד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
מקּדׁשת51ּכיצד אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

לאּׁשה לי אּת הרי לי, מארסת אּת הרי אפּלּו52לי, ּבסֹוף53; ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
החּמה לׁשקיעת סמּו ּכלּום,54ׁשׁש לּה לּתן צרי ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

נּתנּו לקּדּוׁשין הראׁשֹונֹות ונֹוהג55ׁשּמעֹות מנהג56. ּבּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ואינֹו ׁשּתים57איׁשּות, מיעד ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ּבּה נֹוהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָ
היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד יעדּה. ׁשּנאמר: ּבנֹו58ּכאחת; ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

האב59גדֹול הרי - לֹו ליעדּה לאביו רׁשּות ונתן לּה60, אֹומר ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָ
לבני. מקּדׁשת אּת הרי ׁשנים: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֻּבפני

.Áאּלא61אין לבנֹו ולא לֹו לא העברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
מעֹותיה62מּדעּתּה אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף ׁשהרי63, ;64 ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מּדעּתּה - יעדּה אֹומר: ואם65הּוא ּבנֹו66. אין - האדֹון מת ְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
האדֹון ּבמיתת לחרּות יֹוצאה ׁשהרי לֹו, ליעדּה .67יכֹול ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

.Ëּכארּוסין68הּיעּוד -69לפיכ ּכנּׂשּואין. ואינֹו אינֹו70, , ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
לּה יירׁשּנה71מּטּמא מפר72ולא ׁשּתּכנס73ולא עד נדריה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אּלה ׁשלׁש ואם יעדּה74לחּפה. לא - לּה יעּׂשה לֹו,75לא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ
- חּנם ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפדית ולא לבנֹו, יעדּה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹולא

ׁשּבארנּו ּכמֹו סימנין, הּדרכים76ּבהבאת אֹותן על יתר , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
עברי ּכעבד עצמּה ּבהן .77ׁשּקֹונה ְְְִִֶֶֶֶַָָָ

.Èהאדֹון לאיׁש78אין לּתנּה ולא העברּיה, אמה למּכר יכֹול ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָָֹֹ
קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין עּׂשה79אחר, לא - נתן אֹו מכר ואם . ְִֵֵֵַַַָָָָָָֹ

בּה.80ּכלּום ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי לעם ׁשּנאמר: . ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נערות ימי על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י כאן משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות, ימי
עכשיו אבל כסף", "אין נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה שאמרו שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י
פט. אות שם תמימה בתורה וראה כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו שוב נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב

נערה.43) מ44)ככל לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. האבשם מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר קל שהרי יוחד,
אין חינם (ויצאה הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו - האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים -

למכרה יכול אינו סימנים מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף)
שדינה שערות שתי לה היו ולא איילונית סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה [והמדובר א. הלכה למעלה וראה כלל.
איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת. בתור יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק עשרים בת שתהא עד כקטנה
נעשה שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א), הלכה למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה ולא למפרע
העזר אבן קמא מהדורא הנודעֿביהודה בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות מדבריו נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס

ו]. נתקצרו45)סימן ג בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה עברי שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה יוצא46)הדברים), שאינו לפי בלבד, דברים בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו

יב. הלכה ב פרק למעלה ראה ששת.47)בסימנים. רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. שהייעוד48)קידושין ט, הלכה לקמן ראה
כנישואין. ואינו שלא49)כאירוסין אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה לא אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

הייעוד. רלד.50)התקיים עשה המצוות, בספר ראה מצוה, היא הפדייה כלשונה.51)שאף ברייתא יט: זו52)קידושין לשון
אשה. קידושי לעניין בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא בר53)אינה יוסי כרבי ולא קמא וכתנא שם. הברייתא לשון

פרוטה.54)יהודה. שתמורתה עבודה, שיעור עוד נשאר שמקודשת55)שלא יום, שלושים ולאחר מעכשיו למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים כלשונה.56)לסוף שם, ג.57)ברייתא פרשה משפטים במכילתא וראה ז. הלכה א פרק עבדים מסכת

חברתה.58) ואת אותה ינאי.59)ולא רבי בשם אייבו רבי ידי על שנפתרה לקיש, ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
הייעוד60) שדין נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף לי מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא, בשמות

ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי בשם61)על אייבו רבי של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. הלכה62)רבי להלן וראה שכן) המתחיל דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן משנה (כסף מרצונה אומרים יש

שם.63)יב. יצחק בר נחמן רב שם.64)כדברי יצחק בר נחמן רב מדברי זה דיבור65)גם שם (רש"י דיעה לשון יעדה
שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, - כבש כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים ויש הכא). שאני המתחיל

משנה).66) (כסף פשוט דבר ז,67)הוא הלכה למעלה וראה לייעדה, יכול היה זה שלולא האבמשמע ידי על הוא ייעוד שדין
שנפתרה.68)דווקא. אבוה בר רבה של בעייה יח: הובאו70)כקידושין.69)קידושין לנישואין אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. ז).71)בגמרא הלכה אבל מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא מתטמא אינו שכהן הוא, כהן שהבעל72)אם
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב (פרק ארוסה ולא נשואה אשתו נדרים73)יורש מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי לבדו היינו,

ט. יא.74)הלכה כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון ה.76)מכילתא הלכה ד.77)למעלה הלכה דברי78)למעלה כל
ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם יחרים "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח. כא, שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו
רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו שיש כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר תלמוד מקנתו ושדה העבריים

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב יב הלכה ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו עבדו במכילתא79)למכור
ימשול לא "ולנכרי לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'" ימשול לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י

לרחוקים. - קפד).80)למכרה" סימן שם שלמה (תורה דרשב"י במכילתא הוא כן
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עברי עבד ויראה81וכן לּתנֹו. ולא לאחר למכרֹו יכֹול לא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
מּפני אּלא [ּבאמה], זה ּדבר לאסר הּכתּוב הצר ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻלי,
ימׁשל לא נכרי לעם נאמר: לכ לבנֹו, ליעדּה לֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

ְְָָלמכרּה.
.‡Èאֹו82אין עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת העברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מֹוכר83לבנֹו ּכיצד? ליעּוד. ראּויה ׁשּתהא ּכדי 84קּדּוׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

לאביו ּבּתֹו את יכֹול85אדם האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו אבל86ליעדּה אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה - ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני לבנֹו; ּבּתֹו את למּכר יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹאינֹו
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני לבנֹו, ולא אחֹותֹו, היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·Èאלמנה87יׁש ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו למּכר לכהן88לאדם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹ
ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול,

ּבהן ּתֹופסין .89קּדּוׁשין ְִִִֶָ
.‚Èאֹו90המקּדׁש ונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

את למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר לׁשפחה מֹוכרּה אבל איׁשּות. אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּתֹו

ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? אֹותּה91ׁשפחּות. ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה גרׁשּה, אֹו האדֹון ּומת ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָהאדֹון,

ׁשנּיה ּפעם מֹוכרּה האב הרי - לכהן92קטּנה אפּלּו וכן93, . ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני נפלה ׁשהיא94אם ּפי על אף , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קטּנה ׁשהיא מּפני ּפסּולה מן95חליצה נפסלה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
לכהן96הּכהּנה למכרּה לֹו ויׁש ּתֹופסין97; וקּדּוׁשין הֹואיל , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו .98ּבּה, ְְִֵֶָָ
.„Èּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאה ּבּתֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ו ׁשנּיה,כסף, ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא עדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו .99ּכמֹו ְְֵֶַ

.ÂËאם100הּמֹוכר לאחר: וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מיעד - ליעד האדֹון לֹו101רצה לא האדֹון יעד לא ואם ; ְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹֹ

ותעּׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו האדֹון מרׁשּות ּכׁשּתצא - לבנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
איׁש. ִֵֶאׁשת

.ÊËליעד102הּמֹוכר ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מה על ׁשהתנה מיעד; - ליעד האדֹון רצה אם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,

ּבטל. ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, ְֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
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עצמֹו‡. את וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה ּכנעני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָעבד
ּבחליפין, אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשה.
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּבמׁשיכה ונקנה ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאיברים.
הּדרכים ּכל זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמׁשיכת

ּבהן. נקנין ְֲִִִֶֶָָָׁשהעבדים
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון - לחרּות ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות,
ואין לחרּות. העבד יצא ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף את הרב ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות העבד; ּדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי
ּבהן ׁשּתצא מנת על ואמר: מעֹות, לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
לחרּות; העבד יצא - הּמעֹות לקּבל האדֹון רצה אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלחרּות:
אּלא לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות, העבד קנה לא - רצה לא ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹואם
ּבין ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהם ׁשּיצא מנת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין ְְְְִֵַַלקנֹותֹו
אּת‚. הרי החרס: על אֹו הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

וכן ,ּב עסק לי אין אֹו ,עצמ ׁשל אּת הרי אֹו חֹורין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל גּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכל
העדים ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומֹוסר
לחרּות, יצא זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחתּומים
אּת הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו גּטֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רשאי81) אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה אמה "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י במכילתא
משנה. בכסף וראה וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד ולא82)למכרה, קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין

אליעזר. כ.).83)כרבי (שם ייעוד של שהיא כל אפשרות שמספיק - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על כ.84)אף שם
בגמרא. וכפירושה ראשונה, כדלהלן.85)ברייתא בן, לו י).86)ויש יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה יח:87)שהרי שם

והוא88)בברייתא. יב). הלכה אישות מהלכות ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין מן אלמנה אבל האירוסין מן
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין, מן הן דלהלן וחלוצה לגרושה אישות89)הדין מהלכות ד בפרק כמבואר

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן, ראוייה היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין והמדובר יד. הלכה
(כלומר90) עליה טליתו שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא הדורש עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין

שבגד "כיוון - בה" "בבגדו הדורש אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם), יצחק בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון
לשפחה. שמכרה כלומר, אב.91)בה", של מרשותו יוצאת ואינה ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד [ראה92)שהרי

בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה אינו שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו יב, הלכה למעלה
גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי אין94)בדפוס ושוב נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם מת ושוב

בה]. רשות טז.95)לאביה הלכה וחליצה ייבום מהלכות ד בפרק כו.96)כמפורש הלכה שם גדול97)כמפורש לכהן אפילו
למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה מן נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף לומר: רבינו וכוונת (רדב"ז),

גדול. לכהן למכרה יש זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה יש שהרי יב.98)לכהן הלכה למעלה99)למעלה
שפחות. אחר שפחות שמוכרה יג, יהודה.100)הלכה רבי בר יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: שהרי101)קידושין

ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר מעכשיו אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו לקידושין שלו, הראשונות המעות
שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת בינתיים, וקידשה מאיר.102)אחר כרבי ולא קמא וכתנא שם בו1)ברייתא נכללו

לחירות. יוצא הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני
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ּבכל ּכׁשרים, - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהעֹולים
נׁשים מּגּטי חּוץ הלואה, ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּתנאים

עבדים. ְְֲִִֵָוׁשחרּורי
.Âחּוץ ּפסּול, - ּכּותי אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָּכל

יּׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהן עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
הּזה, ּובּזמן חבר. ּכּותי ׁשּיהיה והּוא ּכּותי. אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועד
מהן למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּכּותים
הּזמן, ּבאֹותֹו ּכּותים ּכמֹו הּזה ּבּזמן ׁשהּצדֹוקים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַלּצדֹוקים.
ּדבריהם. לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ׁשּיהיּו עליהם ׁשּגזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹקדם
ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; - לּה וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבגט

א אֹומר: ּבגטהּוא לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד - לּה נּתן לא חפׁשה ֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
נתינה, אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן וכתב אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה
קציצה מחּסר ׁשהרי קצץ, ּכ ואחר ּבמחּבר הּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻיצא
מחּסר יהיה לא - לּה נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּונתינה;
חֹותמין אינן עבדים וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד נתינה. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעדיהם

ִֵּגרּוׁשין.
.Êּבארץ ׁשחרּור גט ׁשהּמביא ּומביא? ּבמֹולי ׁשוין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוכיצד

ּובחּוצה נחּתם. ּובפני נכּתב ּבפני לֹומר: צרי אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׂשראל
ּבפני הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, מצּויין עדים אין אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלארץ,
אחר וערער האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; זהּו - נחּתם ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכ
הֹואיל לקּימֹו, צריכה ואינּה גּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא ׁשחרּור ׁשּׁשטר העבד ּכ ידּה; מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּגט
אֹומרת: ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו - ידֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתחת
ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם, ּובפני נכּתב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבפני
ּובפני נכּתב ּבפני ואמר: גט ׁשהביא העבד ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמקֹומֹו;

קּיּום. צרי ואין ,הּדר אֹותֹו על נאמן - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָנחּתם
.Á.העבד גט להביא ּכׁשר - האּׁשה גט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכל

מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט מקּבל ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעבד
ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב מקּבל. ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבֹו

הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו והתקּדׁשי לחרּות ּבֹו צאי לּה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻלׁשֹון

ה'תשע"א א' אדר א' קודש שבת
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הּכֹורת2ּגט‡. ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי לבין3ׁשחרּור ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּכֹותב4אדֹוניו ,לפיכ זכּות. ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:5, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
חּוץ6עצמ אֹו ּפלֹוני, מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל ְְְְְִִִַַָָָָָ

ּפלֹונית ּכֹורת7מּטּלית זה אין ׁשאינֹו8- ּומּתֹו ּבטל; והּגט , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
וכן ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא מׁשחרר, העבד אין - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
-9עבד·. ל קנּויין ּונכסי עצמ ּבֹו: וכתּוב גט, ׁשהביא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

קנה עד10עצמֹו קנה לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
וכן הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבחֹותמיו, הּגט היה11ׁשּיתקּים אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

נכסי ּכל ּבֹו: קנה12ּכתּוב ולא עצמֹו, קנה - ל קנּויין ְְְְִַַָָָָָָָָֹ
הּדּבּור ׁשחֹולקים ּבחֹותמיו. הּגט ׁשּיתקּים עד 13הּנכסים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשחרּורֹו גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרים:
אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו
הּׁשטר. ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה לא ּברּורה, ּבראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּב14המׁשחרר‚. עבדים עצמן,ׁשני קנּו לא - אחד ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ואחד אחד לכל ׁשטר ּכֹותבין לפיכ15אּלא ּכל16. הּכֹותב , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו לׁשני 17נכסיו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדברים ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכתב
נתּונים נכסי ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?

אבל עבדי; ּופלֹוני לפלֹוני18לפלֹוני נכסי חצי ּכתב: אם ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָ
קנּו לא ׁשטרֹות ּבׁשני אף - עבּדי לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי,

ּבֹו ׁשּיר והרי נכסים, מּכלל ׁשהעבד זה19ּכלּום. ואין חציֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכלּום. הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשחרּור;

חציֹו,20המׁשחרר„. העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חורין.1) בן וחצי עבד חצי ודיני עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו אשי.גיטי2)ביאר רב של מימרא ט. חותך3)ן
ומוחלט. סופי א).4)באופן הלכה גירושין מהלכות א (פרק אשה בגט שאמרו בכמה5)כמו והובאה ח משנה ג פרק פאה

בתלמוד. דלהלן6)מקומות הטעם לפי אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו נכסיו כל "הכותב שם: במשנה
רש"י. בדעת להלן וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו" "כל הכותב בין הבדל אין כורת", זה אמרו7)ש"אין כן
מטלטלין. לשייר הדין והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה שאמרו שמה קמט: בתרא פי8)בבבא על אף

ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון כן פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי זה, בשיור ספק שאין
ונכסי" "עצמך מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון שמא הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור ט. שם

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור בברייתא.9)אין ח: נכתב10)שם בפני לומר נאמן גיטו המביא עבד שהרי
ז). הלכה ו פרק (למעלה לקיימו צריך ואינו נחתם רבא.11)ובפני ידי על שנפתרה בעייה דיבורים12)שם, שני אין שכאן
אחד. בדיבור כלול והנכסים, העבד קניין והכל, (שם).13)נפרדים, דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי למונח עברי תרגום

מב.14) מהלכות15)גיטין ד ופרק פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות" ספר לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם (רש"י עבד של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה שם.16)גירושין בשקלא17)ברייתא שם

השני. וכפירוש השני.18)וטריא, הפירוש ולפי שם, הברייתא להלן19)המשך וראה ואחד. אחד כל של בשטר שיור יש והרי
ד. שאינה20)הלכה אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה, של וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם

לחצאין. מתגרשת

micar zekld - hay 'l iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עדים עליו ׁשהעידּו ּפי על אף ,עצמ ׁשל אּת הרי חֹורין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
ׁשאין נׁשּתחרר; לא עדין - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ואף ּדין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבבית
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר אֹו ּבכסף אּלא לחרּות יֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעבד
לא - אדם לכל מּתרת אּת הרי לׁשפחתֹו: והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻאיברים.

ּכלּום. ְַָאמר
וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה איברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

יצא - חֹוזרין ׁשאינן איברים ראׁשי ועּׂשרים מארּבעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ׁשן ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט וצרי ְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלחרּות,
חֹוזרין, ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין - ועין ּׁשן מה מהן: לּדֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָועין?
לחרּות. ּבֹו העבד יצא - חֹוזרין ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאף
יֹוצא אינֹו - לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָאבל
אינֹו - הּקטן ׁשן הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחרּות,

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, ֲֲֵֵֵֶַַֹיֹוצא
ּבראׁשי‰. יֹוצא וטבלּו,אין ׁשּמלּו עבדים אּלא איברים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

אינֹו - ּבגּיּותֹו ׁשהּוא העבד אבל מצֹות; ּבמקצת יׁשנן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
חֹוזרין: ׁשאינן איברים ראׁשי הן אּלּו איברים. ּבראׁשי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עּׂשרים, - ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים אבל ׁשּבאּׁשה. הּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי - ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים
.Â- הּיד ּגב על נסּפרת אם וחתכּה, יתרה אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

עבד - וחטטּה סמּויה עינֹו היתה לחרּות. ּבּה יֹוצא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
לאחד הּדין והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹוצא
ׁשאם מלאכה, ּבֹו עֹוּׂשה ואינֹו ּבטל ׁשהּוא איברים ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמראׁשי

לחרּות. ויצא אבר, חּסרֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָחתכֹו
.Êּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו

ׁשֹומע ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלחרּות.
לחרּות. ּבהן יֹוצא עבד אין -ֵֵֵֶֶֶַָ

.Áיכֹול אם ונדדה: ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחסרה עינֹו על ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכהּו
לחרּות. יצא - לאו ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו - ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

.Ëוהּכהּו נֹודדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה וחסר ּכהה עינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
היה אם הּכהה: העין סּמא אֹו הּנֹודדת הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
יצא לא - לאו ואם לחרּות; יצא - ׁשהּוא ּכל ּבהן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

ֵַלחרּות.
.Èיֹוצא אינֹו - לחזר וסֹופּה ידֹו וצבתה ידֹו על ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹהּכהּו

לחרּות; יצא - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו ּתלׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחרּות.
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועֹות הּׁשּנים מעּׂשה ּבטל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

.‡Èׁשּזרק ּכגֹון ּכּונה, ּבלא עינֹו את סּמא אֹו ׁשּנֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
אצּבעֹו וחתכה ׁשּנֹו את והּפילה ּבעבד ונפלה לבהמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאבן
יּפיל אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן אם ׁשּנאמר: לחרּות; יצא לא -ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיתּכּון. עד -ְִֵֶַַ
.·È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט

לֹו. ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות; יצא ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
.‚È;וסּמאּה עיני, לי ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהרי

על ׁשאף לחרּות. ויצא ּבאדֹון, ּׂשחק - והּפילּה ׁשּני, לי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחתר
העבד, ּבאיברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי

ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונסּתּכן
לחרּות. יצא ׁשהרי לֹו, ועקרּה אּמן רּבֹו ְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻוהיה

.„Èלחרּות יצא הרי - עינֹו את וסּמא עבּדֹו ׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמּפיל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עינֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹּבׁשּנֹו,

.ÂËׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי
ׁשחבל לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי איברים, ּבראׁשי יֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּבֹו.
.ÊËחּסרן אם איברים, ּבראׁשי יֹוצאין - ּברזל צאן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹעבדי

ּבראׁשי יֹוצאין אינן - מלֹוג ועבדי האּׁשה. לא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבעל,
א לא ּפרֹות;איברים. אּלא ּבהם לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפיל ם ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לּה. מיחדין ׁשאינן מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻולא
.ÊÈּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת איברים ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיציאת

קנס. ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָזמן.
עיני, את וסּמית ׁשּני את הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר העבד ,ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
- מעצמֹו יֹודה ׁשאם ּפטּור. - זה עּׂשיתי לֹו: אֹומר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהאדֹון
- ּבקנס ׁשהּמֹודה עדים. ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
- ּבקנס מֹודה ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּור.

מּלׁשּלמֹו. ְְִַָּפטּור

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב
ּפי על אף לחרּות, יצא - עבּדי לפלֹוני זה ּבגט זכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואמר:
אם אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; ּגט הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יצא ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי זה גט ּתנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאמר:
גט ּתנּו האֹומר: ,לפיכ לידֹו. הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעבד

מיתה. לאחר יּתנּו לא - ומת לעבּדי, ְְְְִִִֵֶַַַָָֹזה
נעּׂשה·. אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ּבׁשטר: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּכֹותב

יצא זה הרי - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּפלֹוני
לחרּות. יצא לא - חֹורין ּבן אעּׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחרּות.

לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:
ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּׂשאני
הֹודאת - נתן ולא ּכתב לא אמר: והּוא לֹו, ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹגט
ּבפנינּו. ׁשּיׁשחררּנּו עד עבד זה והרי עדים, ּכמאה ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעל

יׁשּתעּבדּו„. אל ׁשפחתי ּפלֹונית מיתתֹו: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָמי
לּיֹורׁשים ואסּור ּכׁשהיתה, ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה
אם וכן הּמת. ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלהׁשּתעּבד
ואין הּיֹורׁשין את ּכֹופין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָֹאמר:
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשּתעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין - ְְְְְִִֵֶַַַָָׁשחררּוה
ּובׁשאר‰. נׁשים, לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשּׁשה: הן ואּלּו הּׁשטרֹות. ּכל ּכׁשאר הן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדברים
ּכּותי. ּבעד ּוכׁשרין ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּפסּולים
ּבמחּבר. נכּתבין ואין עצמֹו. המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֻֻּוצריכין
ואחד נׁשים ּגּטי אחד זה. ּבפני זה אּלא עדיהם חֹותמין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? ּולמביא. למֹולי ׁשוין עבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשחרּורי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההלכות.1) נשלמו ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר
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ּבכל ּכׁשרים, - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהעֹולים
נׁשים מּגּטי חּוץ הלואה, ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּתנאים

עבדים. ְְֲִִֵָוׁשחרּורי
.Âחּוץ ּפסּול, - ּכּותי אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָּכל

יּׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהן עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
הּזה, ּובּזמן חבר. ּכּותי ׁשּיהיה והּוא ּכּותי. אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועד
מהן למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּכּותים
הּזמן, ּבאֹותֹו ּכּותים ּכמֹו הּזה ּבּזמן ׁשהּצדֹוקים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַלּצדֹוקים.
ּדבריהם. לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ׁשּיהיּו עליהם ׁשּגזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹקדם
ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; - לּה וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבגט

א אֹומר: ּבגטהּוא לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד - לּה נּתן לא חפׁשה ֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
נתינה, אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן וכתב אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה
קציצה מחּסר ׁשהרי קצץ, ּכ ואחר ּבמחּבר הּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻיצא
מחּסר יהיה לא - לּה נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּונתינה;
חֹותמין אינן עבדים וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד נתינה. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעדיהם

ִֵּגרּוׁשין.
.Êּבארץ ׁשחרּור גט ׁשהּמביא ּומביא? ּבמֹולי ׁשוין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוכיצד

ּובחּוצה נחּתם. ּובפני נכּתב ּבפני לֹומר: צרי אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׂשראל
ּבפני הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, מצּויין עדים אין אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלארץ,
אחר וערער האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; זהּו - נחּתם ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכ
הֹואיל לקּימֹו, צריכה ואינּה גּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא ׁשחרּור ׁשּׁשטר העבד ּכ ידּה; מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּגט
אֹומרת: ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו - ידֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתחת
ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם, ּובפני נכּתב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבפני
ּובפני נכּתב ּבפני ואמר: גט ׁשהביא העבד ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמקֹומֹו;

קּיּום. צרי ואין ,הּדר אֹותֹו על נאמן - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָנחּתם
.Á.העבד גט להביא ּכׁשר - האּׁשה גט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכל

מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט מקּבל ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעבד
ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב מקּבל. ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבֹו

הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו והתקּדׁשי לחרּות ּבֹו צאי לּה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻלׁשֹון

ה'תשע"א א' אדר א' קודש שבת

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּכֹורת2ּגט‡. ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי לבין3ׁשחרּור ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּכֹותב4אדֹוניו ,לפיכ זכּות. ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:5, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
חּוץ6עצמ אֹו ּפלֹוני, מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל ְְְְְִִִַַָָָָָ

ּפלֹונית ּכֹורת7מּטּלית זה אין ׁשאינֹו8- ּומּתֹו ּבטל; והּגט , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
וכן ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא מׁשחרר, העבד אין - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
-9עבד·. ל קנּויין ּונכסי עצמ ּבֹו: וכתּוב גט, ׁשהביא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

קנה עד10עצמֹו קנה לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
וכן הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבחֹותמיו, הּגט היה11ׁשּיתקּים אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

נכסי ּכל ּבֹו: קנה12ּכתּוב ולא עצמֹו, קנה - ל קנּויין ְְְְִַַָָָָָָָָֹ
הּדּבּור ׁשחֹולקים ּבחֹותמיו. הּגט ׁשּיתקּים עד 13הּנכסים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשחרּורֹו גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני קנה, עצמֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָואֹומרים:
אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל לקּימֹו; צרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו
הּׁשטר. ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה לא ּברּורה, ּבראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

ּב14המׁשחרר‚. עבדים עצמן,ׁשני קנּו לא - אחד ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ואחד אחד לכל ׁשטר ּכֹותבין לפיכ15אּלא ּכל16. הּכֹותב , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו לׁשני 17נכסיו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדברים ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכתב
נתּונים נכסי ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?

אבל עבדי; ּופלֹוני לפלֹוני18לפלֹוני נכסי חצי ּכתב: אם ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָ
קנּו לא ׁשטרֹות ּבׁשני אף - עבּדי לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי,

ּבֹו ׁשּיר והרי נכסים, מּכלל ׁשהעבד זה19ּכלּום. ואין חציֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכלּום. הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשחרּור;

חציֹו,20המׁשחרר„. העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חורין.1) בן וחצי עבד חצי ודיני עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו אשי.גיטי2)ביאר רב של מימרא ט. חותך3)ן
ומוחלט. סופי א).4)באופן הלכה גירושין מהלכות א (פרק אשה בגט שאמרו בכמה5)כמו והובאה ח משנה ג פרק פאה

בתלמוד. דלהלן6)מקומות הטעם לפי אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו נכסיו כל "הכותב שם: במשנה
רש"י. בדעת להלן וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו" "כל הכותב בין הבדל אין כורת", זה אמרו7)ש"אין כן
מטלטלין. לשייר הדין והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה שאמרו שמה קמט: בתרא פי8)בבבא על אף

ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון כן פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי זה, בשיור ספק שאין
ונכסי" "עצמך מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון שמא הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור ט. שם

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור בברייתא.9)אין ח: נכתב10)שם בפני לומר נאמן גיטו המביא עבד שהרי
ז). הלכה ו פרק (למעלה לקיימו צריך ואינו נחתם רבא.11)ובפני ידי על שנפתרה בעייה דיבורים12)שם, שני אין שכאן
אחד. בדיבור כלול והנכסים, העבד קניין והכל, (שם).13)נפרדים, דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי למונח עברי תרגום

מב.14) מהלכות15)גיטין ד ופרק פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות" ספר לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם (רש"י עבד של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה שם.16)גירושין בשקלא17)ברייתא שם

השני. וכפירוש השני.18)וטריא, הפירוש ולפי שם, הברייתא להלן19)המשך וראה ואחד. אחד כל של בשטר שיור יש והרי
ד. שאינה20)הלכה אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה, של וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם

לחצאין. מתגרשת
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ּתפס אם ,לפיכ נׁשּתחרר. לא אֹו נׁשּתחרר אם ספק זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
העֹובד מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, דמיו ּכדי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבד

מּידֹו. מֹוציאין אין - ִִִִֵָָּכֹוכבים
אֹו‰. זרה, עבֹודה עֹובד ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, לגר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמכרֹו
דמיו ּכדי ּתפס אם ,לפיכ ספק. זה הרי - מּומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָליּׂשראל
מֹוציאין אין - הּמּומר מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמרּבֹו

ִָמּידֹו.
.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא - לארץ לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מהרּבֹו ּומּפני הּדמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד יצא לא זה, לקח לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריא, עבּדֹו הּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ. ְֶָָָלחּוצה
.Ê,לחזר ודעּתֹו יּׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

הם אם ספק, אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים אׁשּתֹו לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותם ׁשּמכרה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּלּה. הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין ְֲִִֵֵֶֶַָָאינן
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריא, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּכׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו, ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יּׂשראל; לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
לׁשחררֹו. הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּומכרֹו

.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יּׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
האדֹון רצה לׁשם. ׁשּיעלּוהּו למי אֹותֹו ימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹלעלֹות
עד עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלצאת
ּביד ׁשהארץ הּזה ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל - זה ודין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּירצה.

ּכֹוכבים. ְִֵָעֹובדי
.Èלֹו מחזירין אין - לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד

ואֹומר אדניו. אל עבד תסּגיר לא נאמר: ועליו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלעבדּות.
ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, גט לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹלרּבֹו,
- לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ויּתן ידֹו ׁשּתּׂשיג ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעד

לֹו. ויל מעליו ׁשעּבּודֹו ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמפקיעין
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק. גר הּוא הרי - לארץ ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמאּנה למי אחרת אזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
יׁשב עּמ ׁשּנאמר: הּכתּוב עליו וצּוה הּגר, מן יֹותר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּוח
הֹונית אף זֹו - ּתֹונּנּו לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹּבקרּב
עֹובר - הּזה הּגר את ׁשהמאּנה למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברים.
ּומּׁשּום עמיתֹו, את איׁש תֹונּו ולא מּׁשּום לאוין: ְְֲִִִִִִֶָָֹּבׁשלׁשה
ולא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו. לא ּומּׁשּום תֹונה, לא ְְְִִֵֵֵֶֶֹֹֹוגר

הֹוניה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָתלחצּנּו,
.·Èלמּול רצה ולא סתם, ּכֹוכבים העֹובד מן עבד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּקֹונה

חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים מצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולקּבל
לחּוצה אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה לא ְְְְִִֵֵָָָָֹואם
זה הרי - יּמֹול ׁשּלא ּתחּלה עליו העבד התנה ואם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹלארץ.
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן ּכל לקּימֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּתר
ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד וכן לארץ. לחּוצה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכ

ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻֻיּׂשראל
עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ּכֹוכבים, העֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמן

מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֶַָָָּכֹוכבים,
.‚Èואם ׁשחרּור. ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמפקיר

ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש - ׁשהפקירֹו האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת
.„È- רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם האסּורין, מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ׁשחרּור. גט לֹו וכֹותב רּבֹו את וכֹופין לחרּות; ְְְִִֵֵֵֶַַָָיצא
.ÂËּכל - ראׁשֹון רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם ׁשּנׁשּבה: ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואםה ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ּפֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

נתיאׁש לא ואם חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּפדהּו
ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד לׁשם אֹותֹו הּפֹודה - ראׁשֹון רּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
לרּבֹו חֹוזר - חֹורין ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָמרּבֹו,

ּכלּום. ּבלא ְְִָֹהראׁשֹון
.ÊËהרי - וׁשחררֹו חֹובֹו, לבעל אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשאֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

מּפני זה ּגם לׁשחררֹו. חֹובֹו ּבעל את וכֹופין מׁשחרר, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻזה
עבּדי לֹו: ויאמר זמן לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹּתּקּון

ַָאּתה.
.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹּבראׁשֹו,
חּיב ׁשאינֹו הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן צּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה
לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּכמֹו העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן ׁשחרּור. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָגט
לחרּות; יצא - ל מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו
דעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר: אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעּׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה ׁשּקרא אֹו רּבֹו ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - ּבֹו מחה ולא רּבֹו ּבפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈלא - לּמדֹו ואם ּתֹורה. עבּדֹו את ללּמד לאדם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואסּור

לחרּות. ֵַָָיצא
.ËÈוטבל העבד וקדם ּכֹוכבים, העֹובד מן עבד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

- רּבֹו ּבפני ׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן לׁשם רּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני
ּבּמים. לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ לפרׁש. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָצרי

.Îעֹובד ּתינֹוק מצא אֹו קטן, ּכֹוכבים עֹובד ׁשּתקף ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל
הרי - עבד לׁשם גר; זה הרי - ּגר לׁשם והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּכֹוכבים,

חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם עבד; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶזה
.‡Îעצמן קנּו - לפניו וטבלּו וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגר

חֹורין. ְִֵּבני
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ׁשהיא‡. ּפי על אף ּכנענית, ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיּׂשראל
ונקנה, ונמּכר ּדבר; לכל ּכנעני הּולד זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו

העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרך.1) בו לעבוד ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין כנענית, שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

micar zekld - '` xc` '` ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על דמיו חצי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלקח
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן וחציֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָעבד

אבל חציֹו; והּניח אֹו21ּבׁשטר חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּלֹו העבד ויצא הֹואיל ּבמּתנה, חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּׁשחרר

ּבן22מרׁשּותֹו וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד קנה - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
וכן חלקֹו,23חֹורין. מהן אחד וׁשחרר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל עבד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ

חציֹו העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ּבכסף חציֹו24ּבין הּוא והרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
חֹורין. ּבן וחציֹו ְְִֶֶֶֶעבד

ּוולד25הּכֹותב‰. חֹורין ּבת אּת הרי מעּברת: לׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
קּימין ּדבריו - הרי26עבד .27- חֹורין ּבן ּוולד ׁשפחה אּת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חציּה. ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום, אמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹלא
.Âהּנׁשאר29חרּופה28ׁשפחה חציּה לׁשחרר רצה אם , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ּגמּורה איׁש אׁשת מׁשחרר30ותעּׂשה זה הרי ּבכסף31- ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשאף ּבׁשטר, ׁשחרּורּה32ּבין ּגֹומר .33הּכסף ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

.Êלא34מי מּתר ואינֹו הֹואיל חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻ
חֹורין35ּבׁשפחה ּבבת אֹותֹו36ולא ועֹוּׂשה רּבֹו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֶֶַַָֹ

ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב חֹורין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבן
ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני ּבעבד, ;37אמּורים? ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

הּׁשפחה ׁשהיא38אבל ּכמֹות ּתּׁשאר רּבּה39- את ועֹובדת , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אחד יֹום עצמּה ואת אחד ּבּה40יֹום נהגּו ואם החֹוטאים41. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחרר, רּבּה את ּכֹופין - הפקר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמנהג
דמיה. ֲִֶַָּבחצי

.Áוהקנה42מי רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי הּקטן, לבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹחציֹו

וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס, לּקטן ּדין ּבית לֹו43מעמידין ְְֲִִִֵֵַַַָָ

דמיו. ּבחצי חֹוב ׁשטר לֹו וכֹותב ׁשחרּור, ּגט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוס
מפליגין - עליו געּגּועין לֹו ויׁש ּבעבד, הּקטן נצטר 44ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

קרֹוב קטן ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, מּמּנּו מעֹות.45אֹותֹו אצל ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Ëמרע ועמד47ׁשּכתב46ׁשכיב לעבּדֹו, נכסיו חֹוזר48ּכל -49 ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

חֹורין ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו .50ּבּנכסים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

וכֹופין‡. חֹורין; ּבן יצא - ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּבדמיו, עּׂשרה עד ּכֹוכבים העֹובד מן ולקנֹותֹו לחזר רּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאת
ּכֹוכבים העֹובד רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור גט לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָֹוכֹותב
ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ּבעּׂשרה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָלמכרֹו
ואם ממחין. ּדין ּבבית אּלא אֹותֹו ודנין אֹותֹו ּגֹובין אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָֻזה
העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין - הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת

ְְִלׁשחרּור.
ואמר·. זמן לֹו קבע אם ּכֹוכבים: העֹובד מן עבּדֹו על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלוה

זה עבד גּוף ּתקנה ,ל אׁשּלם ולא ּפלֹוני זמן הּגיע אם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלֹו:
ידיו מעּׂשה ּתקנה לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
על ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, ּכֹוכבים עֹובד ּגבאֹו לחרּות. יצא לא -ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
לא - ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו, ּובקׁשּו מצרים ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהאדֹון

ּברצֹונֹו. ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח מּפני לחרּות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיצא
ּפי‚. על אף מּגדֹוליו, אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

יכֹול ׁשהיה מּפני לחרּות, העבד יצא - מהם מתירא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אחר. ּבממֹון ְְְֵַַָלפּיסֹו

חּוץ„. מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִֵָָָמכרֹו
- טֹובים וימים מּׁשּבתֹות חּוץ הּמצֹות, מן חּוץ ְְְְִִִִִִַַַָָמּמלאכּתֹו,
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רבה.21) של מימרא מה. היה22)שם לא השחרור שבשעת באופן חציו, ששיחרר לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או לעצמו, שיור רבינא.23)שום של מימרא מב. מא: שהרי24)שם

כלום. בחלקו שייר הגלילי.25)לא יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. משחרר26)קידושין של דין לזה ואין עבד. והוולד,
כלומר, אמו", ירך "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר זה הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא עבד חצי

משנה). ולחם (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך "אם אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך תמורה27)העובר
לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר הסובר כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו, מדברי הפוכה שהיא ברייתא כה:

כחכמים. מג:28)שפסק יז)29)גיטין הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה חורין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
כאן. הראב"ד כתב שם)30)וכן (גיטין בשמו חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי העברי, העבד הראשון, לבעלה

טז. הלכה שם אישות בהלכות חצייה.31)ועיין אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן כרבי,32)שאין לט: גיטין
שמעון. כרבי ולא כמותו הלכה הכסף33)שנפסקה ואין בה גומר ש"שטר עקיבא רבי משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן לט:) (שם בה" הודו34)גומר הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35)להם. צד בו שיש שם).36)מפני (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא שבו, העבדות מצד
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו שם).38)פרק אישות (הלכות ורבייה פרייה על מצווה האשה מג:39)שאין שם40)גיטין

הלל. בית לדברי עבד לגבי במשנה ו.41)מא. הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: על42)שם פפא רב של מימרא מ. גיטין
מסויימת. עובדה ראשונים,43)רקע ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת כותב, מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

נחלות מהלכות יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי אפוטרופוס שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס, הכוונה
לבנו להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) דיבורהלכה מ: שם (תוספות לשחררו לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). "קרובה".45)מרחיקין.44)המתחיל תימן: יד נחמן,46)בכתב רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה קניין.47)וראה בלי מרע שכיב מרע49)והבריא.48)כדין שכיב כדין

יד). הלכה שם זכייה גט50)(הלכות ואין ב) הלכה שם זכייה (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת פי על ואף
ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא מאחר בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה ו פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון, כוונת גם כן ולסוריא,1)הייתה לחוצהֿלארץ או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו
עבדו. והמפקיר שברח, ועבד
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ּתפס אם ,לפיכ נׁשּתחרר. לא אֹו נׁשּתחרר אם ספק זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
העֹובד מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, דמיו ּכדי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבד

מּידֹו. מֹוציאין אין - ִִִִֵָָּכֹוכבים
אֹו‰. זרה, עבֹודה עֹובד ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, לגר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמכרֹו
דמיו ּכדי ּתפס אם ,לפיכ ספק. זה הרי - מּומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָליּׂשראל
מֹוציאין אין - הּמּומר מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמרּבֹו

ִָמּידֹו.
.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא - לארץ לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מהרּבֹו ּומּפני הּדמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד יצא לא זה, לקח לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריא, עבּדֹו הּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ. ְֶָָָלחּוצה
.Ê,לחזר ודעּתֹו יּׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

הם אם ספק, אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים אׁשּתֹו לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותם ׁשּמכרה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּלּה. הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין ְֲִִֵֵֶֶַָָאינן
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריא, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּכׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו, ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יּׂשראל; לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
לׁשחררֹו. הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּומכרֹו

.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יּׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
האדֹון רצה לׁשם. ׁשּיעלּוהּו למי אֹותֹו ימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹלעלֹות
עד עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלצאת
ּביד ׁשהארץ הּזה ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל - זה ודין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּירצה.

ּכֹוכבים. ְִֵָעֹובדי
.Èלֹו מחזירין אין - לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד

ואֹומר אדניו. אל עבד תסּגיר לא נאמר: ועליו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלעבדּות.
ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, גט לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹלרּבֹו,
- לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ויּתן ידֹו ׁשּתּׂשיג ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעד

לֹו. ויל מעליו ׁשעּבּודֹו ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמפקיעין
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק. גר הּוא הרי - לארץ ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמאּנה למי אחרת אזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
יׁשב עּמ ׁשּנאמר: הּכתּוב עליו וצּוה הּגר, מן יֹותר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּוח
הֹונית אף זֹו - ּתֹונּנּו לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹּבקרּב
עֹובר - הּזה הּגר את ׁשהמאּנה למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברים.
ּומּׁשּום עמיתֹו, את איׁש תֹונּו ולא מּׁשּום לאוין: ְְֲִִִִִִֶָָֹּבׁשלׁשה
ולא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו. לא ּומּׁשּום תֹונה, לא ְְְִִֵֵֵֶֶֹֹֹוגר

הֹוניה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָתלחצּנּו,
.·Èלמּול רצה ולא סתם, ּכֹוכבים העֹובד מן עבד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּקֹונה

חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים מצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולקּבל
לחּוצה אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה לא ְְְְִִֵֵָָָָֹואם
זה הרי - יּמֹול ׁשּלא ּתחּלה עליו העבד התנה ואם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹלארץ.
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן ּכל לקּימֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּתר
ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד וכן לארץ. לחּוצה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכ

ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻֻיּׂשראל
עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ּכֹוכבים, העֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמן

מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֶַָָָּכֹוכבים,
.‚Èואם ׁשחרּור. ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמפקיר

ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש - ׁשהפקירֹו האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת
.„È- רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם האסּורין, מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ׁשחרּור. גט לֹו וכֹותב רּבֹו את וכֹופין לחרּות; ְְְִִֵֵֵֶַַָָיצא
.ÂËּכל - ראׁשֹון רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם ׁשּנׁשּבה: ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
ואםה ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם אֹותֹו ּפֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

נתיאׁש לא ואם חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּפדהּו
ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד לׁשם אֹותֹו הּפֹודה - ראׁשֹון רּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
לרּבֹו חֹוזר - חֹורין ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָמרּבֹו,

ּכלּום. ּבלא ְְִָֹהראׁשֹון
.ÊËהרי - וׁשחררֹו חֹובֹו, לבעל אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשאֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

מּפני זה ּגם לׁשחררֹו. חֹובֹו ּבעל את וכֹופין מׁשחרר, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻזה
עבּדי לֹו: ויאמר זמן לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹּתּקּון

ַָאּתה.
.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹּבראׁשֹו,
חּיב ׁשאינֹו הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן צּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה
לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּכמֹו העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן ׁשחרּור. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָגט
לחרּות; יצא - ל מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו
דעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר: אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעּׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה ׁשּקרא אֹו רּבֹו ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - ּבֹו מחה ולא רּבֹו ּבפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈלא - לּמדֹו ואם ּתֹורה. עבּדֹו את ללּמד לאדם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואסּור

לחרּות. ֵַָָיצא
.ËÈוטבל העבד וקדם ּכֹוכבים, העֹובד מן עבד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

- רּבֹו ּבפני ׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן לׁשם רּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני
ּבּמים. לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ לפרׁש. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָצרי

.Îעֹובד ּתינֹוק מצא אֹו קטן, ּכֹוכבים עֹובד ׁשּתקף ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל
הרי - עבד לׁשם גר; זה הרי - ּגר לׁשם והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּכֹוכבים,

חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם עבד; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶזה
.‡Îעצמן קנּו - לפניו וטבלּו וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגר

חֹורין. ְִֵּבני

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהיא‡. ּפי על אף ּכנענית, ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיּׂשראל
ונקנה, ונמּכר ּדבר; לכל ּכנעני הּולד זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו

העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרך.1) בו לעבוד ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין כנענית, שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל
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ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע
והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב. עד יטמא הּנּדה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגען וטמאת ּתֹורה. ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין - הּזאה ּכדי ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא ׁשּנֹוּׂשאן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
מי ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו. ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשעת
טהר אם הּטמא; על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו. יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה
הּׁשמּועה מּפי טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אּלא נאמר לא - הּנּדה מי ּומּזה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּו,
הּזיה ּכדי ּבהן ׁשּיׁש נּדה מי הּנֹוּׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעּור,
וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - הּזאה לצר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבּמים.
אבל מצותן; ׁשּיעּׂשּו קדם לצר ׁשּלא נּׂשאן אֹו ּבהן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשּנגע
ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינן - מצותן ׁשעּׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר
הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על והּזה האזֹוב ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאת
ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ויֹורדין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשֹותתין
טהֹורים, הּמים אֹותן הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ על ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּזאה
על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוּׂשאן ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנֹוגע
ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
חּטאת, מי טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו מהן, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻלהּזֹות
ּדבר לׁשם היתה הּטבילה ׁשהרי מצותן, עּׂשּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלפי

טמאה. מקּבל ְְֵֵֶַָֻׁשאינֹו
מי·. עדאין מצותן ׁשּיעּׂשּו קדם הּכל את מטּמאין חּטאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכגֹון ׁשּנפסלּו, חּטאת מי אבל להּזאה. ּוכׁשרין טהֹורין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיהיּו
ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה מהן ׁשּׁשתתה אֹו מים ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתערב
לתרּומה הּטהֹור ּבהן נגע אם אֹותן: הּפֹוסלין הּדברים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמאּלּו
ּבהן נגע ּגּופֹו; ּבׁשאר ׁשּנגע ּבין ּבידיו ׁשּנגע ּבין נטמא, -ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכמֹות טהֹור הּוא הרי - ּבידיו ואפּלּו לחּטאת הּטהֹור ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָאדם

ֶָָׁשהיה.
הּטהֹור‚. אדם ׁשּנטמאּו אחר ּבהן ונגע ׁשּנטמאּו חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

הּטהֹור ּבהן נגע ואם נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
טהֹור הּוא הרי - ּגּופֹו ּבׁשאר נגע נטמא; - ּבידיו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשהיה. ְֶָָּכמֹות
מי„. אֹו מקוה מי אֹו מעין מי לתֹוכן ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין - חּטאת מי רב אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹּפרֹות:
ּפרה אפר מטּמאין. - למחצה מחצה מטּמאין; אין - ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות
ּפרה אפר הרב היה אם ּבכּלן: וקּדׁש מקלה ּבאפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתערב

אין - מקלה אפר הרב היה ואם נּדה; ּבמי מטּמאין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע ְְְְְְֲִִַַַַָָָמטּמאין

לקּדׁשן‰. ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין לתרּומה, הּטהֹור ּבהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָונגע
ּכמֹות טהֹור זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהן ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָנגע

ֶָָׁשהיה.
.Âּתּקלה יעּׂשם ׁשּלא ּבטיט, יגּבלם לא - ׁשּנפסלּו חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי

ּבטלין אינם חּטאת ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים,
היא. חּטאת ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶַַָּבטיט,

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף חּטאת, מי ׁשּׁשתת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרה
למׁשמרת ׁשּנאמר: טהֹור. ּבּׂשרּה - ׁשעֹות וארּבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעּׂשרים
ּבזמן אבל ּבטלין, אינן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמי

ׁשמּורים. אינם ׁשהרי ּבטלּו, - ּפרה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּׁשתאתן
.Áונכנס עליו והּזה הרּבים, על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמּזה

ּפטּור; זה הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלּמקּדׁש,
זה והרי ּכׁשרין, ׁשהן הרּבים על מהן ׁשּמּזין הּמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשחזקת
לּמקּדׁש ונכנס יחיד ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכאנּוס.
ׁשהיה מּפני ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונמצאּו
היּו מחליקים לּמקּדׁש. יּכנס ּכ ואחר הּמים על לבּדק ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹלֹו
ודֹורסים רּבים, ׁשל מחּלֹון ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעם
ּפסּולין ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין היּו ולא לּמקּדׁש, ונכנסים ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹאֹותן

ֵהן.
.Ëהּמים - ּכביצה ּבֹו יׁש אם לחּטאת: הּטמא ּבאזֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּזה

ּכׁשרים הּמים - ּכביצה ּבֹו אין [ּפסּולה]; והּזיתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּולין
אפּלּו לחברֹו וחברֹו חברֹו מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּזאתֹו

לחּטאת. מֹונין ׁשאין מאה, ְִֵֵֵֶַָָהן
.È- הּזאה ּכדי הּמים עליו והרי עליו ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינן מצותן ׁשעּׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום
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מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש

תעּׂש ּכדינּהלא אדם ּבצרעת א)להֹורֹות פרטן: הּוא וזה ה, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
יגּלח ג)ׁשּלא טמאה. סימני יּקץ ב)ׁשּלא ּבּתֹורה. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻהּכתּוב
ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ד)ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק.
הּמצרע ו)ׁשּיגּלח צרעת. ה)טהרת ּׂשפם. על ועטּיה ְְֲֳִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹראׁשֹו
צרעת ח)ּדין הּבגד. צרעת ז)ּדין ּכׁשּיטהר. ּׂשערֹו ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת

ִַַהּבית.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ותהיה‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא הּבּׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת
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אֹו·. ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו מּיּׂשראל, ּכנעני עבד הּקֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד
מּׁשאר מאחד אֹו ידנּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
הּוא והרי לעבד, ליּׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות,
מהם ׁשּנאמר: ּובנֹותיו; ּבניו מֹוכר וכן ּדבר. לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
וכל ּבארצכם. הֹולידּו אׁשר עּמכם אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתקנּו

ּדבר. לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי מאּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחד
הרי‚. - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא האּמֹות מן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ּכנענ עבד אבלהּבן ּבארצכם. הֹולידּו אׁשר ׁשּנאמר: י; ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
עבד; הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעבד

יחס. לֹו אין ועבד ּבארצכם, הֹולידּו אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ׁשביה„. והביא מלחמה, ׁשעּׂשה ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָמל

מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה, מי לכל הרׁשה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻּומכרּה;
אם וכן לעצמֹו; וימּכר ׁשּיביא מלחמה, עּמֹו עֹוּׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשהיא
ׁשעּׂשה מי אֹו יּמכר, - הּמס יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל דיניו, ִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיּו
הּנלקח ועבד ּדין, דיניו הרי יּמכר; - יעּׂשה לא אֹו וכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכ

ּדבר. לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי - אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבדינין
קנה‰. לא - לעבדּות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעֹובד

מכרֹו אם כן, ּפי על אף ידיו. מעּׂשה אּלא ּבֹו לֹו ואין ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָגּופֹו,
ליּׂשראל. קנּוי גּופֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵָָָליּׂשראל

.Â,קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות, קֹונה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָהאּׁשה
כאיׁש. גּופם קנתה זֹו הרי - אֹותם קנתה ואם החׁשד. ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָמּפני
ׁשנים ּתׁשע ּבן עבד אּלא לקנֹות אסּורה ׁשאינּה לי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויראה
וכל ּכנעני, עבד לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּתׁשע
ואם ּתעבדּו; ּבהם לעלם ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, עֹובר - ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהמׁשחררֹו
ּגט לכּתב אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר, - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָֹֻׁשחררֹו
מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. הּדרכים ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשחרּור
ּבבית עּׂשרה היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם. ׁשל למצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו
ּכל וכן הּמנין. ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכנסת
והרי הפקר, מנהג העם ּבּה ׁשּנֹוהגין ׁשפחה וכן ּבזה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּיֹוצא
ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - לחֹוטאים מכׁשֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּתּנּׂשא
.Êאּלא ,זנ ואיני עּמי עּׂשה ּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיכֹול

ׁשּיּׂשראל הּצדקה; מן ויתּפרנס הּפתחים על ויׁשאל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיל
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּביניהם. העבדים להחיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּוין
ואם ממֹונם, לׁשמר לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבעבדיו;
ימּותּו, אֹו יברחּו הם - ּכראּוי ויׁשקם לעבדיו יאכיל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹלא
עבדים אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָואדם
ּבמזֹונֹותיהן, חּיב - מלֹוג נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
ימּותּו - אֹותם יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניס ּכן מנת ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשעל

ּבאחריּותן. חּיב אינֹו והרי ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָויברחּו,
.Á,ּכ ׁשהּדין ּפי על ואף .ּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמּתר

צדק, ורֹודף רחמן אדם ׁשּיהיה חכמה, ודרכי חסידּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדת
ויׁשקהּו ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו, על עּלֹו יכּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹֻולא
נֹותנין היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשּתה. ּומּכל מאכל ְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמּכל
מזֹון ּומקּדימין אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָלעבד
ּכעיני אֹומר: הּוא הרי עצמן. לסעּדת והעבדים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהּבהמֹות
וכן ּגברּתּה. יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעבדים
לא הּכתּוב, מסרן לעבדּות ּבדברים; ולא ּבּיד, יבּזהּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּבנחת עּמֹו ידּבר אּלא וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלבּוׁשה.
ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים אּיֹוב ּבדרכי מפרׁש וכן טענֹותיו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויׁשמע
הלא עּמדי. ּברבם ואמתי עבּדי מׁשּפט אמאס אם ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבהן:
האכזרּיּות ואין אחד. ּברחם ויכּונּנּו עּׂשהּו, עּׂשני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹבּבטן
זרה; עבֹודה עֹובדי ּכֹוכבים ּבעֹובדי אּלא מצּויה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָוהעּזּות
להם ׁשהׁשּפיע יּׂשראל, והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

הּתֹורה, טֹובת הּוא ּברּו ּבחּקיםהּקדֹוׁש אֹותם וצּוה ְְִִַַַָָָָָֻ
ׁשל ּבמּדֹותיו וכן הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומׁשּפטים
אֹומר: הּוא ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא, ּברּו ְִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש
עליו; מרחמין - המרחם וכל מעּׂשיו. ּכל על ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָורחמיו

.והרּב ורחמ רחמים ל ונתן ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
עבדים הלכֹות להּו ְְְֲִִִָסליקּו

קנין. ספר והּוא עּׂשר, ׁשנים ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָנגמר
מכירה הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּומנין
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים -ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין
הלכֹות וחמׁשה: ׁשבעים זה ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּפרקים.
עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמכירה
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּתׁשעה - עבדים הלכֹות ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָֻׁשלּוחין

ְִָּפרקים.
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ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע
והּנגע ׁשּנאמר: מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, -ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אב הּנּדה ׁשּמי למדּת, הּנה הערב. עד יטמא הּנּדה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבמי
ואם ׁשהּוא. ּבכל מּגען וטמאת ּתֹורה. ׁשל הּטמאֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻמאבֹות
ּבהן והּנֹוגע ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין - הּזאה ּכדי ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
אֹו מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא ׁשּנֹוּׂשאן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
מי ּומּזה ׁשּנאמר: מּמטּמאיו. ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבׁשעת
טהר אם הּטמא; על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו. יכּבס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּדה
הּׁשמּועה מּפי טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
אּלא נאמר לא - הּנּדה מי ּומּזה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּו,
הּזיה ּכדי ּבהן ׁשּיׁש נּדה מי הּנֹוּׂשא אֹו ׁשהּנֹוגע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעּור,
וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - הּזאה לצר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ּכדי הּזאה? ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבּמים.
אבל מצותן; ׁשּיעּׂשּו קדם לצר ׁשּלא נּׂשאן אֹו ּבהן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשּנגע
ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינן - מצותן ׁשעּׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר
הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על והּזה האזֹוב ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאת
ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ויֹורדין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשֹותתין
טהֹורים, הּמים אֹותן הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ על ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּזאה
על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוּׂשאן ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנֹוגע
ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
חּטאת, מי טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו מהן, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻלהּזֹות
ּדבר לׁשם היתה הּטבילה ׁשהרי מצותן, עּׂשּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלפי

טמאה. מקּבל ְְֵֵֶַָֻׁשאינֹו
מי·. עדאין מצותן ׁשּיעּׂשּו קדם הּכל את מטּמאין חּטאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכגֹון ׁשּנפסלּו, חּטאת מי אבל להּזאה. ּוכׁשרין טהֹורין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיהיּו
ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה מהן ׁשּׁשתתה אֹו מים ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתערב
לתרּומה הּטהֹור ּבהן נגע אם אֹותן: הּפֹוסלין הּדברים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמאּלּו
ּבהן נגע ּגּופֹו; ּבׁשאר ׁשּנגע ּבין ּבידיו ׁשּנגע ּבין נטמא, -ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכמֹות טהֹור הּוא הרי - ּבידיו ואפּלּו לחּטאת הּטהֹור ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָאדם

ֶָָׁשהיה.
הּטהֹור‚. אדם ׁשּנטמאּו אחר ּבהן ונגע ׁשּנטמאּו חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

הּטהֹור ּבהן נגע ואם נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
טהֹור הּוא הרי - ּגּופֹו ּבׁשאר נגע נטמא; - ּבידיו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשהיה. ְֶָָּכמֹות
מי„. אֹו מקוה מי אֹו מעין מי לתֹוכן ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין - חּטאת מי רב אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹּפרֹות:
ּפרה אפר מטּמאין. - למחצה מחצה מטּמאין; אין - ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות
ּפרה אפר הרב היה אם ּבכּלן: וקּדׁש מקלה ּבאפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתערב

אין - מקלה אפר הרב היה ואם נּדה; ּבמי מטּמאין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע ְְְְְְֲִִַַַַָָָמטּמאין

לקּדׁשן‰. ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו ּבין לתרּומה, הּטהֹור ּבהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָונגע
ּכמֹות טהֹור זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהן ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָנגע

ֶָָׁשהיה.
.Âּתּקלה יעּׂשם ׁשּלא ּבטיט, יגּבלם לא - ׁשּנפסלּו חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי

ּבטלין אינם חּטאת ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים,
היא. חּטאת ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶַַָּבטיט,

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף חּטאת, מי ׁשּׁשתת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרה
למׁשמרת ׁשּנאמר: טהֹור. ּבּׂשרּה - ׁשעֹות וארּבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעּׂשרים
ּבזמן אבל ּבטלין, אינן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמי

ׁשמּורים. אינם ׁשהרי ּבטלּו, - ּפרה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּׁשתאתן
.Áונכנס עליו והּזה הרּבים, על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמּזה

ּפטּור; זה הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלּמקּדׁש,
זה והרי ּכׁשרין, ׁשהן הרּבים על מהן ׁשּמּזין הּמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשחזקת
לּמקּדׁש ונכנס יחיד ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכאנּוס.
ׁשהיה מּפני ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונמצאּו
היּו מחליקים לּמקּדׁש. יּכנס ּכ ואחר הּמים על לבּדק ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹלֹו
ודֹורסים רּבים, ׁשל מחּלֹון ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעם
ּפסּולין ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין היּו ולא לּמקּדׁש, ונכנסים ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹאֹותן

ֵהן.
.Ëהּמים - ּכביצה ּבֹו יׁש אם לחּטאת: הּטמא ּבאזֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּזה

ּכׁשרים הּמים - ּכביצה ּבֹו אין [ּפסּולה]; והּזיתֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּולין
אפּלּו לחברֹו וחברֹו חברֹו מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּזאתֹו

לחּטאת. מֹונין ׁשאין מאה, ְִֵֵֵֶַָָהן
.È- הּזאה ּכדי הּמים עליו והרי עליו ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינן מצותן ׁשעּׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום
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מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש

תעּׂש ּכדינּהלא אדם ּבצרעת א)להֹורֹות פרטן: הּוא וזה ה, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
יגּלח ג)ׁשּלא טמאה. סימני יּקץ ב)ׁשּלא ּבּתֹורה. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻהּכתּוב
ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ד)ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק.
הּמצרע ו)ׁשּיגּלח צרעת. ה)טהרת ּׂשפם. על ועטּיה ְְֲֳִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹראׁשֹו
צרעת ח)ּדין הּבגד. צרעת ז)ּדין ּכׁשּיטהר. ּׂשערֹו ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת

ִַַהּבית.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ותהיה‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא הּבּׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת
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ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחֹור ּׂשער ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָמקֹום
אבל טמא. זה הרי - ּבסֹופּה ׁשהיּו ּובין מּקפּתן והיא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבהרת
העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - מּבחּוץ ּבצּדּה היּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאם
ּׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָׁשּצֹומחֹות
לֹו חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה וׁשֹוכבֹות הּנגע ְְְֵֶַַָָָָּבתֹו

טמאה. סימן אינן - ּבתֹוכֹו ְְְְִֵַָָֻוׁשֹוכבֹות
ּכׁשלג‚. לבנֹות ׁשהיּו ּבין מראה, ּבכל מטּמא הּׂשערֹות ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלבן

- לבן ּומראיהן הֹואיל ּביֹותר, ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבין
ֵָטמא.

הּבהרת.„. ּבגּוף ׁשּיהיה עד טמאה סימן לבן ּׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין
מחית אֹו ּבהק אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּובתֹוכּה ּבהרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ּׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, מחית אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשחין
והרי טמאה, סימן אינן - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻאֹו
ׁשהּבהרת ּפי על אף ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו
הּבהק את אֹו מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּקפת
אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
סימן אינן אּלּו הרי - הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמחיתן
ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת הּבהרת והרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה,

הּׂשערֹות‰. את ׁשהּקיפּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהלכּו
ׁשּתי ונמצאּו אֹותן, חֹולקין אֹו להן נסמכין אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהּלבנֹות
אֹו הראׁשֹון הּׁשבּוע ּבסֹוף ּבגּופּה הּבהרת ּבתֹו ְְְְִֶֶַַַַַָָָָהּׂשערֹות
- להן הלכּו לא ואם מחלט; זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבסֹוף

ְְִֶיפטרּנּו.
.Âאת הּבהרת ׁשּתקּדים עד טמאה סימן לבן ּׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאין

ׁשּתהפ - לבן ּׂשער הפכה והיא ׁשּנאמר: הּלבן; ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשער
הרי - הּבהרת את לבן ּׂשער קדם אם אבל הּבהרת. ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

ויסּגיר. טמאה סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻהיא
.Êּכ ואחר ּבֹו, והחלט לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּכ ואחר וטהר, ּבמקֹומֹו לבן ּׂשער והּניחה הּבהרת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהלכה
הּׂשער והרי הראׁשֹונה הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחזרה
טמאה; סימן ואינֹו ּפקּדה, ּׂשער הּנקרא זהּו - ּבתֹוכּה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻלבן
לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן ּׂשער הפכה והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה. ְֲֲֶֶַָָׁשהפכּתּו
.Áוהל והחלט, ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיתה

גריס ּבחצי הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, גריס ּכחצי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמּנה
ׁשּתי והרי ׁשהל זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשאר,
עד טּמאה, סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּׂשערֹות

אחת. ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהפ
.Ëּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהרת

ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ּׂשערה ּובּה גריס ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכחצי
ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה אחת, ּׂשערה ּובּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָגריס
ׁשּתי ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּׂשערה
- אחת ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּׂשערֹות,
ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָהרי
להחליט, זֹו הרי - ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלּה
לבן ּׂשער ספק הּלבנֹות. הּׂשערֹות לׁשּתי ּבהרת קדמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי
ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא. זֹו הרי - קדמה הּבהרת ספק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻקדם

ְֵָּבספק.

ה'תשע"א שבט כ"ח רביעי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

אֹו‡. מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻאין
ּׂשערֹות, ארּבע צמיחת ּכדי ׁשעּורּה? וכּמה זה. על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיתר
ּבאמצע הּמחיה ׁשּתהיה והּוא רחב. ּוׁשּתים אר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתים
על יתרה והיא צד, מּכל אֹותּה מּקפת והּבהרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבהרת,
הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּמחיה
ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה. סימן אינּה - הּבהרת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבצד
אחר, ּבמקֹום ּכחרּדל חי ּובּׂשר זה ּבמקֹום ּכחרּדל חי ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָּבּׂשר
מצטרפין אינן - הּבהרת ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאף
ּכעדׁשה הּבהרת ּבאמצע אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלכעדׁשה,

יתר. אֹו ְֵָָֻמרּבע
הּמחיה·. מראה ׁשהיה ּבין מראה, ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמחיה

מארּבע הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא לבן. אֹו ׁשחֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאדם
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַהּמראֹות

ּבהרת.‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו מחיה אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּבאמצע ׁשהיתה ּבהרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו והּמחיה ְְְְְְְִִִַַַַָָֹבהק,
הּבהרת ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף הּבהק, ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמחיתן
הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה, סימן אינּה -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
מחיתֹו אֹו הּׁשחין הּקיף אם וכן מחיתן. אֹו הּבהק ּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹאֹו
אחד ׁשּנסמ אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמכוה
ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה, סימן אינּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלתֹוכּה
ּתחת ׁשהיּו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויסּגיר.
ׁשהיּו אֹו אֹותּה מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה ׁשהיּו אֹו ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּמחיה
ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנכנסין
לא אם יחליט; זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשבּוע

יפטר. - להן ְְִֶָָֹהלכּו
את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה

ּבּה נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה, את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרת
לבן ּׂשער הפכה והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה'. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'והיא
ּולמחיה, לּׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת חי ּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומחית
עם לבן ּׂשער נאמר ולא טמאה; סימן מהן אחד ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאּלא
ּׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהיה לּמחיה, ׁשעּור לּתן אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחיה

ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן,
ּכעדׁשה‰. מחיה ּובאמצעּה מצמצם ּכגריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבהרת

ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
- זֹו ּבהרת ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן טהֹור. - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה מּטּמאה הּבהרת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטהֹור;
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּמחיה
זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעּׂשית עד הּמחיה ורבתה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּכעדׁשה
הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמחלט.

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיתה, ּכמֹות ְְְְִֵֶַָָָָֻזֹו
.Âורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת

מּכגריס, ּבהרת יתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
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אבל ּולמעלה. ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּלבנּונית
צרעת, אינּה - ּולמּטה הּביצה מּקרּום דהה ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבנּונית

הּוא. ּבהק ֶַָֹאּלא
עז·. לבן הן: ואּלּו הּבּׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוארּבע

ּכּׁשלג, הּבּׂשר ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביֹותר
ׁשּנראה מעט, מּזה דהה ׁשהּוא ולבן ּבהרת. הּנקרא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּוא
ׁשּדהה ולבן ּׂשאת. הּנקרא הּוא יֹומֹו, ּבן ּכבּׂש ׁשל נקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּכצמר
הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמן
הּוא והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן סּפחת. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹונקראת
הּנה סּפחת. נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת היא ּביצה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכקרּום
הּבהרת, סּפחת הּוא ההיכל ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלמדּת,
ׁשאין הּׂשאת; סּפחת היא ּביצה ּכקרּום ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוהּמראה
- נגעים מראֹות אמרּו: מּכאן טפלה. אּלא סּפחת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלׁשֹון

וסּפחּתה. ּׂשאת וסּפחּתּה, ּבהרת ארּבע: ׁשהן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּתים
ּבין‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע

ּבסֹוף ּבין הּנגע, ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר; ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלהקל
אחד ּכיצד? נחלט. אֹו הּמצרע ׁשּנפטר לאחר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשבעה,
אֹו נקי ּכצמר אֹו ההיכל ּכסיד אֹו ּכׁשלג לבן ּכּלֹו ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻנגע
הּבהרת ּכמראה הּלבן מקצת ׁשהיה נגע ואחד ּביצה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכקרּום
הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו הּׂשאת ּכמראה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹּומקצתֹו
חכמים מנאּום לּמה ּכן, אם חׁשּוב. הּוא אחד ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּכמראה
להבין ּכדי ארּבע? ׁשהן ׁשּתים - נגעים מראֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואמרּו:
ּוׁשמֹותיהן הּמראֹות מּכיר ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבּמראֹות.
ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא - אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּכׁשּמלּמדין
היא זֹו סּפחּתּה, היא וזֹו הּבהרת היא זֹו ויאמר: ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹויּכיר

סּפחּתּה. היא וזֹו ְְְִֵַַַָהּׂשאת
אדמּומּיּות„. מקצת אּלּו מראֹות מארּבע הּלבן ּבמראה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהיה

בהרת אֹו ׁשּנאמר: הּוא; צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו ְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמערבת
ּׂשאת ׁשל ולּסּפחת לּׂשאת הּדין והּוא אדמּדמת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלבנה
מּלבנּונית מערב ׁשהּוא הּזה, והּמראה הּבהרת. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹּולסּפחת

הּנקרא הּוא אדם, ּבארּבעּומעט הּפתּו מראה וכיצד .ּפתּו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ונתערב חלב, מלאֹות ּכֹוסֹות ארּבע הן ּכאּלּו אּלּו? ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמראֹות
טּפין, ארּבעה ּובּׁשנּיה דם, טּפי ׁשני הראׁשֹונה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּכֹוס
טּפין. עּׂשר ׁשּׁשה ּוברביעית טּפין, ׁשמֹונה ְְְִִִִִִִִִַָָָָָּובּׁשליׁשית
- ׁשּבּׂשאת והּפתּו הרביעי, הּמראה הּוא ׁשּבּבהרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפתּו
ּכמראה - הּבהרת ׁשּבסּפחת והּפתּו ׁשליׁשית, ּכֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּכמראה
הּכֹוס ּכמראה - הּׂשאת ׁשּבסּפחת והּפתּו הּׁשנּיה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָהּכֹוס

ִָָהראׁשֹונה.
זה‰. מצטרפין ,הּפתּו ּבין הּלבן ּבין האּלּו, הּמראֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

לבן ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין. הן אחד ּוכמראה זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻעם
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר. ּבין להקל ְְְִֵֵֵַָּבין
.Âולא נגע קרּויה אינּה הּבּׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל

עמק לא הּבּׂשר. מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּטּמאה
הּנראית החּמה ּכמראה העין, ּבמראית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבמׁשיׁשתֹו,
הּפתּו אֹו הּלבן מראה היה אם אבל הּצל. מן עמּקה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻלעין
אּלא נגע, אינֹו - העֹור מן גבֹוּה אֹו העֹור ׁשאר עם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשוה

ּבּגּוף. העֹולים הּצמחים מן צמח ְְִִִֶַַַָָּכמֹו

.Êּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור
מעֹור מרּבע מקֹום והּוא מרּבע. ׁשהּוא הּקלקי ּכגריס -ְְְְְִִִִֵֶַָָָֻֻ
אר ּׂשערֹות ׁשׁש ּׂשערֹות, וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּבּׂשר
צרעת. נגע אינֹו מּזה הּפחֹות וכל רחב. ּׂשערֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוׁשׁש

.Áהיה אפּלּו ּׂשערֹות, חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע
ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת נגע ואינֹו טהֹור, זה הרי - אּמה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו

מּסיני. למׁשה הלכה הּׁשעּורין וכל ּכגריס. ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָרּבּוע
.Ëארּבע לׁשאר הּדין הּוא - ּבהרת ׁשּנאמר מקֹום ְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

אֹו ּכגריס הּנגע ׁשּיהיה והּוא .ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
אֹותֹו קֹורין ׁשאנּו הּוא וזה הּבּׂשר. מעֹור עמק ויהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,
ׁשהּוא ּבאדם נראית ּכׁשלג עּזה ׁשהיא ּבהרת סתם. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבהרת
אין לפיכ עּזה. ּבכּוׁשי נראית ּכהה ׁשהיא ּובהרת ּכהה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבן
ׁשחר. ולא לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמׁשערין

.È,לבן ּׂשער הּבּׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹוהּמחיה,
חי, ּבּׂשר מחית אֹו לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה
ּׂשער ּבּה היה לא טמא. ויאמר יחליטֹו - הּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשּיראהּו
אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים. ׁשבעת יּסגר - מחיה ולא ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹלבן
- והֹוסיפה ׁשּפּׂשתה אֹו מחיה, אֹו לבן ּׂשער ּבּבהרת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנֹולד
ולא לבן ּׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא מחלט; זה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹֹֹֻהרי
אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּבעֹור ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּפּׂשתה
ויפטרּנּו; טהֹור זה הרי - לאו ואם מחליטֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשלׁשּתן
ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר הסּגר הּבּׂשר עֹור ּבנגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
אֹו לבן ּׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע ּפּׂשה וטהר ׁשּפטרֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

זה הרי - טמאה.מחיה מחלט ְְְֲִֵֶָָָֻֻ
.‡Èּכקרּום נעּׂשית ההסּגר ּולאחר ּכׁשלג עּזה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהרת

- ּכׁשלג ונעּׂשית ּביצה ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביצה,
טמאה, סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מראֹות מארּבע נתמעט אם אּלא טהרה. סימן ּכהּיתֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
ּולפיכ ּבהק, נעּׂשית ׁשהרי ּביצה, מּקרּום ּכהה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹונעּׂשית
ולא הּנגע ּכהה והּנה ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה מהּו ּכן, אם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטהֹור.
מראֹות מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן? וטהרֹו ּבעֹור הּנגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹפּׂשה
ּׂשער לא בֹו נֹולד ולא ּפּׂשה ולא ּכהה לא אם וכן טהֹור. -ְְְִֵֵֵַָָָָָֹֹֹֹ

טהֹור. זה הרי - מחיה ולא ְְֲִֵֶָָָָֹלבן
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מּׁשתי‡. ּפחֹות אין - ּבצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּׂשער
היתה ּבזּוג. נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּׂשערֹות.
ואחת ׁשחרה אחת אֹו זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֻאחת
ּכׁשּתים, ונראית מלמעלה ונחלקה מּלמּטה אחת אֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבנה,
היה טהֹור. זה הרי - מלּבין וראׁשן מׁשחיר עּקרן ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
- ׁשהּוא ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף מׁשחיר, וראׁשן מלּבין ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעּקרן

טמא.
הלכותטומאתצרעת

ֵָ
ׁשּיׁש·. ּפי על אף הּנגע, ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

הרי - ּכאן ואחת ּכאן אחת מפּזרֹות והן ּביניהן ׁשחֹור ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּׂשער
מצ ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה. סימן איןאּלּו - מצם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
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ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחֹור ּׂשער ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָמקֹום
אבל טמא. זה הרי - ּבסֹופּה ׁשהיּו ּובין מּקפּתן והיא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבהרת
העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - מּבחּוץ ּבצּדּה היּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאם
ּׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָׁשּצֹומחֹות
לֹו חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה וׁשֹוכבֹות הּנגע ְְְֵֶַַָָָָּבתֹו

טמאה. סימן אינן - ּבתֹוכֹו ְְְְִֵַָָֻוׁשֹוכבֹות
ּכׁשלג‚. לבנֹות ׁשהיּו ּבין מראה, ּבכל מטּמא הּׂשערֹות ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלבן

- לבן ּומראיהן הֹואיל ּביֹותר, ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבין
ֵָטמא.

הּבהרת.„. ּבגּוף ׁשּיהיה עד טמאה סימן לבן ּׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין
מחית אֹו ּבהק אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּובתֹוכּה ּבהרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ּׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, מחית אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשחין
והרי טמאה, סימן אינן - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻאֹו
ׁשהּבהרת ּפי על אף ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו
הּבהק את אֹו מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּקפת
אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
סימן אינן אּלּו הרי - הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמחיתן
ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת הּבהרת והרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה,

הּׂשערֹות‰. את ׁשהּקיפּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהלכּו
ׁשּתי ונמצאּו אֹותן, חֹולקין אֹו להן נסמכין אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהּלבנֹות
אֹו הראׁשֹון הּׁשבּוע ּבסֹוף ּבגּופּה הּבהרת ּבתֹו ְְְְִֶֶַַַַַָָָָהּׂשערֹות
- להן הלכּו לא ואם מחלט; זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבסֹוף

ְְִֶיפטרּנּו.
.Âאת הּבהרת ׁשּתקּדים עד טמאה סימן לבן ּׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאין

ׁשּתהפ - לבן ּׂשער הפכה והיא ׁשּנאמר: הּלבן; ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשער
הרי - הּבהרת את לבן ּׂשער קדם אם אבל הּבהרת. ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

ויסּגיר. טמאה סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻהיא
.Êּכ ואחר ּבֹו, והחלט לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּכ ואחר וטהר, ּבמקֹומֹו לבן ּׂשער והּניחה הּבהרת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהלכה
הּׂשער והרי הראׁשֹונה הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחזרה
טמאה; סימן ואינֹו ּפקּדה, ּׂשער הּנקרא זהּו - ּבתֹוכּה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻלבן
לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן ּׂשער הפכה והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה. ְֲֲֶֶַָָׁשהפכּתּו
.Áוהל והחלט, ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיתה

גריס ּבחצי הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, גריס ּכחצי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמּנה
ׁשּתי והרי ׁשהל זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשאר,
עד טּמאה, סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּׂשערֹות

אחת. ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהפ
.Ëּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהרת

ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ּׂשערה ּובּה גריס ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכחצי
ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה אחת, ּׂשערה ּובּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָגריס
ׁשּתי ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּׂשערה
- אחת ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּׂשערֹות,
ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָהרי
להחליט, זֹו הרי - ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלּה
לבן ּׂשער ספק הּלבנֹות. הּׂשערֹות לׁשּתי ּבהרת קדמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי
ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא. זֹו הרי - קדמה הּבהרת ספק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻקדם

ְֵָּבספק.

ה'תשע"א שבט כ"ח רביעי יום
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אֹו‡. מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻאין
ּׂשערֹות, ארּבע צמיחת ּכדי ׁשעּורּה? וכּמה זה. על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיתר
ּבאמצע הּמחיה ׁשּתהיה והּוא רחב. ּוׁשּתים אר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתים
על יתרה והיא צד, מּכל אֹותּה מּקפת והּבהרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבהרת,
הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּמחיה
ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה. סימן אינּה - הּבהרת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבצד
אחר, ּבמקֹום ּכחרּדל חי ּובּׂשר זה ּבמקֹום ּכחרּדל חי ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָּבּׂשר
מצטרפין אינן - הּבהרת ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאף
ּכעדׁשה הּבהרת ּבאמצע אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלכעדׁשה,

יתר. אֹו ְֵָָֻמרּבע
הּמחיה·. מראה ׁשהיה ּבין מראה, ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמחיה

מארּבע הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא לבן. אֹו ׁשחֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאדם
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַהּמראֹות

ּבהרת.‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו מחיה אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּבאמצע ׁשהיתה ּבהרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו והּמחיה ְְְְְְְִִִַַַַָָֹבהק,
הּבהרת ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף הּבהק, ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמחיתן
הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה, סימן אינּה -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
מחיתֹו אֹו הּׁשחין הּקיף אם וכן מחיתן. אֹו הּבהק ּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹאֹו
אחד ׁשּנסמ אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמכוה
ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה, סימן אינּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלתֹוכּה
ּתחת ׁשהיּו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויסּגיר.
ׁשהיּו אֹו אֹותּה מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה ׁשהיּו אֹו ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּמחיה
ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנכנסין
לא אם יחליט; זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשבּוע

יפטר. - להן ְְִֶָָֹהלכּו
את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה

ּבּה נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה, את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרת
לבן ּׂשער הפכה והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה'. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'והיא
ּולמחיה, לּׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת חי ּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומחית
עם לבן ּׂשער נאמר ולא טמאה; סימן מהן אחד ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאּלא
ּׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהיה לּמחיה, ׁשעּור לּתן אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחיה

ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן,
ּכעדׁשה‰. מחיה ּובאמצעּה מצמצם ּכגריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבהרת

ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
- זֹו ּבהרת ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן טהֹור. - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה מּטּמאה הּבהרת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטהֹור;
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּמחיה
זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעּׂשית עד הּמחיה ורבתה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּכעדׁשה
הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמחלט.

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיתה, ּכמֹות ְְְְִֵֶַָָָָֻזֹו
.Âורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת

מּכגריס, ּבהרת יתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
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הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ודּלקת קּדחת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשחפת
ׁשחין. נקרא ְְִִֶָזה

.·- [ּכּדּור] (מברז) ראׁשֹו היה אם ּבֹו: והּכה ׁשּפּוד ְְִִִֵַַָָָָֹֹלּבן
היא אם ספק זֹו הרי - חד ראׁשֹו היה ואם מכוה, זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹהרי

ּבג אֹו טבריא ּבמי לקה ׁשחין. אֹו -מכוה ּבהן וכּיֹוצא פת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשחין. זה ְֲִֵֶהרי

נקראין‚. הן טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל והּמכוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשחין
והּמכוה הּׁשחין חיּו ּכלל. ּבנגעים מּטּמאין ואינן ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָמֹורדין,
ּדֹומה ואינּה צּלקת ׁשהּמקֹום ּפי על אף ּגמּור, רּפּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונתרּפאּו
ּומתטּמאין ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש סימנין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשלׁשה

ונעּׂשית„. ּולהתרּפאֹות לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָהתחילּו
האמּורה הּׁשחין צרבת היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת קלּפה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעליהן
ּבׁשני ּומטּמאֹות ׁשם, האמּורה הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשבּוע אּלא הסּגר ּבהן ואין ּבפּׂשיֹון, אֹו לבן ּבּׂשער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָסימנין:
ּבמחית אֹו הּׁשחין ּבצרבת ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד.
ּׂשער ּבּה היה לא יחליט; - לבן ּׂשער ּבּה היה אם ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹהּמכוה:
ּבּה נֹולד אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה אחד. ׁשבּוע יסּגיר - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלבן
יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ואם יחליט; - ּפּׂשתה אֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֹּׂשער
יחליט. - לבן ּׂשער ּבּה נֹולד אֹו הּפּטּור לאחר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּפּׂשתה

חּלקן‰. לפיכ זה. עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין
זה ּפֹוּׂשין ואין זה. עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, לעֹור ּפֹוּׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.
לּׁשנּיה ּופּׂשתה מהן ּבאחת היתה טהֹור. זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשּתיהן
הּבּׂשר ּבעֹור ּבהרת היתה טהֹור. - הּבּׂשר לעֹור ׁשּפּׂשתה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
צרבת ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפּׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּופּׂשתה
ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; - ּכגריס ּבהרת ּובּה ּכגריס ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחין
אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא לפּׂשיֹון, ולא לבן לּׂשער ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹראּויה

לתֹוכֹו. ותפּׂשה ְְְְִִֶָּבצּדּה
.Âּומכוהׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה - מכוה ׁשּנעּׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. ׁשחין ּבּטל - ׁשחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנעּׂשית
אחד סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיה
מצטרפין. ׁשאין לֹומר אּלא הּכתּוב חּלקן ולא אחת, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.Êעֹור נעּׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבׁשחין ּבבהרת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהסּגירֹו
נעּׂשית הּׁשבּוע ּובסֹוף הּבּׂשר ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּבּׂשר,

ּבּתחּלה. יראה - ְְִִֵֶַָָׁשחין
.Áמחמת ּבין חלי מחמת ּבין ראׁשֹו, ּׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי

הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ּׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף ּׂשערֹו, ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי - עּתה ראׁשֹו ּׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל
ׁשֹופע ּולמּטה הּקדקד מן ּׂשערֹו נׁשר אם גּבח. אֹו קרח ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹנקרא
מן נׁשר ואם קרח; נקרא - צּואר ׁשל ּפּקה ועד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלאחֹור
גּבח. נקרא - ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו ׁשֹופע ּולמּטה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקדקד

.Ëּבמחיה סימנין: ּבׁשני מּטּמאֹות והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרחת
ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות; ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפּׂשיֹון,
הּׂשער אין ּׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבּׂשר. עֹור צרעת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכמראה
ּובׁשני סימנין ּבׁשני מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלבן

והיתה ּבגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשבּועֹות?
ויראה יסּגיר. - מחיה ּבּה היתה לא יחליט; - מחיה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּבּה
לא יחליט; - ּפּׂשיֹון אֹו מחיה ּבּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ְְְְְִִִִַַַָָָָֹּבסֹוף
ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ּפּׂשת ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּכלּום ּבּה ְְִִֵֶַַַַָָָָָנֹולד

ו יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא יחליט; - אֹומחיה ּפּׂשת אם ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹ
יחליט. - הּפּטּור לאחר מחיה ּבּה ְְְִִִַַַַַָָנֹולד

.È:ׁשּנאמר זֹו; עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת
מּזֹו ּפֹוּׂשֹות ואין ׁשּתים. ׁשהן מלּמד - ּבגּבחּתֹו אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבקרחּתֹו
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, עֹור לׁשאר ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלזֹו

ְָלתֹוכן.
.‡Èׁשחין ּבהן ונעּׂשה ׁשּנקרח הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבּׂשר; ׁשּבעֹור וכּמכוה ּכּׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
ׁשאין אּלא ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן הראׁש לבן. ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין
וׁשּבּזקן ׁשּבראׁש הּדלּדּולין וכן מעֹולם, ּׂשער העלּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹועדין
ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ
הרי - ּׂשער העלּו ׁשּלא עד והּסריס האּׁשה זקן וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשבּועֹות.
האיׁש, ּכזקן הן הרי - ּׂשער העלּו ואם הּבּׂשר; ּכעֹור ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהן
ּבבהרת. מתטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבנתקין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתטּמא
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העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו
ׁשּבּבטן, והּקמטים הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטים
והּמכוה והּׁשחין ּׂשער, ּבהן ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,
ואין ּבנגעים, מתטּמאין אין הּמקֹומֹות אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּמֹורדין.
מתטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוּׂשה הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצטרפין
ׁשּנאמר: לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ואין מחיה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּום
עֹור ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ּבּׂשרֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבעֹור
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

ה ּכבית ּבנגעים.נּדֹון מּטּמא ואינֹו ּסתרים ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ּׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש

זה מצטרפין ואינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת, מּטּמאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצרבת
מּטּמאים ואינן לתֹוכם, ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור נגע ואין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין אבל מחיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמּׁשּום
אֹו‚. ּבהן וכּיֹוצא לאזן אֹו לעין אֹו לראׁש הּסמּוכה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהרת

הּנגע את הּכהן וראה ׁשּנאמר: טהֹורה; - לּמכוה אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּׁשחין
וראּוי הּבּׂשר ּבעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבּׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹור

ְְִלפּׂשיֹון.
ּבהרת„. ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלּו

ּובּזקן ּבראׁש ונגלה, ּבּקמט ונֹולד, ּבעּבר היתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻונתּגּיר,
הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ּׂשער ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
אּלּו הרי - צרבת והעלּו מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטהֹורֹות.
הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ּׂשער והעלּו מעֹולם ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשער
ּכעֹור הן והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעּׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבעֹור

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zrxv z`neh zekld - hay 'lÎh"k iyiyÎiying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Ê,מּבחּוץ מּקיפּה יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובּׂשר ּכגריס ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהרת
הּפנימית הּבהרת הרי - החי הּבּׂשר את מּקפת ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובהרת
החיצֹונה ּובהרת טמאה, סימן ּבּה אין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלהסּגיר,

ּבאמ הּמחיה ׁשהרי החילהחליט, הּבּׂשר נתמעט צעּה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּבפנים וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין ּכּלֹו, ׁשהל אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּביניהן
ׁשאין אחת ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

טמאה. סימן ְִַָָֻּבּה
.Áוהּמחיה האיברים, מן איבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהרת

מּפני טמאה. סימן אינּה - האיבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמחיה
וראהּו ּבנגעים: ונאמר מּכאן, ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּכהן
ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאיברים
וראׁשי העטרה, וראׁש החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלים,
והיבלת איׁש ׁשל דּדין ראׁשי אבל אּׁשה. ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹדּדין

ּבמחיה. מּטּמאין ְְְְְִִִִִַַָוהּדלּדּולין
.Ë- ּכגריס יֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו איברים ראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכל

אדם ּבני ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻמּטּמאין
ּבראׁש אֹו חטמֹו ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. -ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּכהן וראהּו ׁשּנאמר: טהֹור; - ואיל איל ׁשֹופעת ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹו

ּכאחת. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד -ְְִֵֶַַַֻ
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מאחת‡. הּפּׂשיֹון ׁשּיהיה והּוא ׁשהּוא. ּבכל מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפּׂשיֹון
אינֹו - ּבהק מראה הּפּׂשיֹון היה אם אבל הּנגעים; ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּמראֹות
לּנגע; חּוץ ׁשּיפּׂשה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּפּׂשיֹון.
ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי - הּנגע לתֹו ּפּׂשה אם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּובסֹוף והסּגירּה, מּכעדׁשה ּפחֹות חי ּבּׂשר ּובתֹוכּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבהרת
הּבּׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע

ּכּלֹו אּלאהחי לתֹוכּה ּפֹוּׂשה הּבהרת ׁשאין ּפּׂשיֹון; זה אין - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
לּה. ָָחּוצה

אבל·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאין
והֹול ּפֹוּׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ויראה. הּׁשבּוע סֹוף עד מסּגירֹו אּלא מחליטֹו, אינֹו -ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ולא‚. הּמכוה, לתֹו ולא הּׁשחין לתֹו ּפֹוּׂשה הּבהרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹאין
לראׁש ולא הּמכוה, מחית לתֹו ולא הּׁשחין מחית ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹֹלתֹו
ׁשּנאמר: מהן; הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף לּזקן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשּפּׂשתה ּבהרת אבל ּבעֹור. הּמסּפחת תפּׂשה ּפּׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

ּפּׂשיֹון. זה הרי - הּבהק ְְֲִֵֶַַֹלתֹו
הּמכוה„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

הסּגירֹו טמאה. סימן אינֹו - לּפּׂשיֹון האֹום ּבין חֹולקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
זה הרי - לאֹום סמּו הּפּׂשיֹון ׁשּנמצא עד להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו

ְָֻמחלט.
האֹום‰. מן והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבהרת

יתר הּפּׂשיֹון עם האֹום מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף גריס, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכחצי
ועֹוד, ּכגריס ּופּׂשתה ּכגריס היתה טהֹור. זה [הרי] - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָמּכגריס
ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ּבּתחּלה ּתראה - האֹום לּה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהלכה
הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיתה
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוחזרה
ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופּׂשתה הסּגר] ימי ּבתֹו] ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָנתמעטה
הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה הּפּׂשיֹון ונתמעט ׁשּפּׂשתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יפטר. אֹו יסּגיר ְְִִֶַֹזה
.Âאֹו מחיה ּבּפּׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּבהרת

ּבֹו היתה ּבּתחּלה. ּתראה - האֹום לּה והלכה לבן, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּׂשער
ספק ּכסלע, היא והרי הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירֹו, ּכגריס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהרת
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה אחרת ׁשהיא ספק היא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

.Êׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם מּמּנה, יֹוצא וחּוט ּכגריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבהרת
למחיה; לא אבל ּולפּׂשיֹון, לבן לּׂשער זֹוקקּה - ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָֹּׂשערֹות
ויהיה הּבהרת אֹותּה ׁשּתּקיף עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאין
ּׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת וסֹוף הּמחיה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבין
ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם לזֹו: מּזֹו יֹוצא וחּוט ּבהרֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹהיּו

מצרפן. אינֹו - לאו ואם מצרפן, - ְְְְְְִֵָָָָָָּׂשערֹות
.Áׁשהלכּו החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם. ּבּה מסּגירין אין - טמאה סימני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמּנה
.Ëאֹו ׁשהיתה, לכמֹות ּופּׂשתה הּפּטּור אחר ׁשּכנסה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ׁשהיתה לכמֹות וחזרה ְְְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָׁשּפּׂשתה
.Èהּמחיה ּבתֹו לבן וּׂשער ּכעדׁשה מחיה ּובּה ּכגריס ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבהרת

ּׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחליטֹו,
לבן הּׂשער היה הּמחיה. מּפני טמא - לבן הּׂשער הל ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָלבן;
הּמחיה הלכה הּמחיה; מּפני טמא - לֹו והל הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבתֹו

לבן. ּׂשער מּפני טמא -ְִֵֵֵָָָָ
.‡Èּופּׂשי מחיה ּובּה מּפניּבהרת טמא - הּמחיה הלכה ֹון: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן ּבּׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפּׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפּׂשיֹון;
ּׂשער ּבֹו וחזר הּׂשער והל לבן ּבּׂשער החליטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובפּׂשיֹון.
ׁשהחליטֹו אֹו ּפּׂשיֹון, אֹו מחיה לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
לבן ּׂשער אֹו אחרת מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבמחיה
ּבֹו וחזר הּפּׂשיֹון והל ּבפּׂשיֹון ׁשהחליטֹו אֹו ּפּׂשיֹון, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָאֹו
זה הרי - לבן ּׂשער אֹו מחיה ּבּה ׁשּנֹולדה אֹו אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפּׂשיֹון
אֹו ּבּתחּלה ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא עד טהֹור אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל ְְִִִֵֶַַַָָָֹֻהּפּטּור,
אחר. סימן ולא החלט סימן לא טמאה, סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻיּׁשאר

ה'תשע"א שבט ל' שישי יום

חמיׁשי ּפרק
יוםחמישי־שישיכ"ט־ל'שבט
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מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבּׂשרֹו ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה:
- ּבהן וכּיֹוצא ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבאבן אֹו ּבברזל אֹו ּברמץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאֹו
האׁש, מחמת ׁשּלא הּמכוה היתה ואם מכוה; נקראת זֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהרי
הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן וכּיֹוצא ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבין
אֹו העֹור, ׁשהפסיד חזזית אֹו ּגרב ּכגֹון הּגּוף, חלי ְְֲֲֳִִִִֵֶַַָָָָמחמת
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הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ודּלקת קּדחת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשחפת
ׁשחין. נקרא ְְִִֶָזה

.·- [ּכּדּור] (מברז) ראׁשֹו היה אם ּבֹו: והּכה ׁשּפּוד ְְִִִֵַַָָָָֹֹלּבן
היא אם ספק זֹו הרי - חד ראׁשֹו היה ואם מכוה, זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹהרי

ּבג אֹו טבריא ּבמי לקה ׁשחין. אֹו -מכוה ּבהן וכּיֹוצא פת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשחין. זה ְֲִֵֶהרי

נקראין‚. הן טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל והּמכוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשחין
והּמכוה הּׁשחין חיּו ּכלל. ּבנגעים מּטּמאין ואינן ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָמֹורדין,
ּדֹומה ואינּה צּלקת ׁשהּמקֹום ּפי על אף ּגמּור, רּפּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונתרּפאּו
ּומתטּמאין ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש סימנין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשלׁשה

ונעּׂשית„. ּולהתרּפאֹות לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָהתחילּו
האמּורה הּׁשחין צרבת היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת קלּפה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעליהן
ּבׁשני ּומטּמאֹות ׁשם, האמּורה הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשבּוע אּלא הסּגר ּבהן ואין ּבפּׂשיֹון, אֹו לבן ּבּׂשער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָסימנין:
ּבמחית אֹו הּׁשחין ּבצרבת ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד.
ּׂשער ּבּה היה לא יחליט; - לבן ּׂשער ּבּה היה אם ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹהּמכוה:
ּבּה נֹולד אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה אחד. ׁשבּוע יסּגיר - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלבן
יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ואם יחליט; - ּפּׂשתה אֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֹּׂשער
יחליט. - לבן ּׂשער ּבּה נֹולד אֹו הּפּטּור לאחר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּפּׂשתה

חּלקן‰. לפיכ זה. עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין
זה ּפֹוּׂשין ואין זה. עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, לעֹור ּפֹוּׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.
לּׁשנּיה ּופּׂשתה מהן ּבאחת היתה טהֹור. זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשּתיהן
הּבּׂשר ּבעֹור ּבהרת היתה טהֹור. - הּבּׂשר לעֹור ׁשּפּׂשתה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
צרבת ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפּׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּופּׂשתה
ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; - ּכגריס ּבהרת ּובּה ּכגריס ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחין
אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא לפּׂשיֹון, ולא לבן לּׂשער ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹראּויה

לתֹוכֹו. ותפּׂשה ְְְְִִֶָּבצּדּה
.Âּומכוהׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה - מכוה ׁשּנעּׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. ׁשחין ּבּטל - ׁשחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנעּׂשית
אחד סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיה
מצטרפין. ׁשאין לֹומר אּלא הּכתּוב חּלקן ולא אחת, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.Êעֹור נעּׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבׁשחין ּבבהרת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהסּגירֹו
נעּׂשית הּׁשבּוע ּובסֹוף הּבּׂשר ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּבּׂשר,

ּבּתחּלה. יראה - ְְִִֵֶַָָׁשחין
.Áמחמת ּבין חלי מחמת ּבין ראׁשֹו, ּׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי

הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ּׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף ּׂשערֹו, ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי - עּתה ראׁשֹו ּׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל
ׁשֹופע ּולמּטה הּקדקד מן ּׂשערֹו נׁשר אם גּבח. אֹו קרח ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹנקרא
מן נׁשר ואם קרח; נקרא - צּואר ׁשל ּפּקה ועד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלאחֹור
גּבח. נקרא - ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו ׁשֹופע ּולמּטה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקדקד

.Ëּבמחיה סימנין: ּבׁשני מּטּמאֹות והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרחת
ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות; ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפּׂשיֹון,
הּׂשער אין ּׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבּׂשר. עֹור צרעת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכמראה
ּובׁשני סימנין ּבׁשני מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלבן

והיתה ּבגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשבּועֹות?
ויראה יסּגיר. - מחיה ּבּה היתה לא יחליט; - מחיה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּבּה
לא יחליט; - ּפּׂשיֹון אֹו מחיה ּבּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ְְְְְִִִִַַַָָָָֹּבסֹוף
ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ּפּׂשת ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּכלּום ּבּה ְְִִֵֶַַַַָָָָָנֹולד

ו יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא יחליט; - אֹומחיה ּפּׂשת אם ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹ
יחליט. - הּפּטּור לאחר מחיה ּבּה ְְְִִִַַַַַָָנֹולד

.È:ׁשּנאמר זֹו; עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת
מּזֹו ּפֹוּׂשֹות ואין ׁשּתים. ׁשהן מלּמד - ּבגּבחּתֹו אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבקרחּתֹו
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, עֹור לׁשאר ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלזֹו

ְָלתֹוכן.
.‡Èׁשחין ּבהן ונעּׂשה ׁשּנקרח הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבּׂשר; ׁשּבעֹור וכּמכוה ּכּׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
ׁשאין אּלא ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן הראׁש לבן. ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין
וׁשּבּזקן ׁשּבראׁש הּדלּדּולין וכן מעֹולם, ּׂשער העלּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹועדין
ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ
הרי - ּׂשער העלּו ׁשּלא עד והּסריס האּׁשה זקן וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשבּועֹות.
האיׁש, ּכזקן הן הרי - ּׂשער העלּו ואם הּבּׂשר; ּכעֹור ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהן
ּבבהרת. מתטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבנתקין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתטּמא

ה'תשע"א א' אדר א' קודש שבת

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו
ׁשּבּבטן, והּקמטים הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטים
והּמכוה והּׁשחין ּׂשער, ּבהן ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,
ואין ּבנגעים, מתטּמאין אין הּמקֹומֹות אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּמֹורדין.
מתטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוּׂשה הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצטרפין
ׁשּנאמר: לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ואין מחיה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּום
עֹור ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ּבּׂשרֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבעֹור
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

ה ּכבית ּבנגעים.נּדֹון מּטּמא ואינֹו ּסתרים ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ּׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש

זה מצטרפין ואינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת, מּטּמאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצרבת
מּטּמאים ואינן לתֹוכם, ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור נגע ואין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין אבל מחיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמּׁשּום
אֹו‚. ּבהן וכּיֹוצא לאזן אֹו לעין אֹו לראׁש הּסמּוכה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהרת

הּנגע את הּכהן וראה ׁשּנאמר: טהֹורה; - לּמכוה אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּׁשחין
וראּוי הּבּׂשר ּבעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבּׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹור

ְְִלפּׂשיֹון.
ּבהרת„. ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלּו

ּובּזקן ּבראׁש ונגלה, ּבּקמט ונֹולד, ּבעּבר היתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻונתּגּיר,
הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ּׂשער ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
אּלּו הרי - צרבת והעלּו מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטהֹורֹות.
הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ּׂשער והעלּו מעֹולם ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשער
ּכעֹור הן והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעּׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבעֹור
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עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
wey)סמטא fxkn)ויעמידֹו(fxkna)הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובכלל
ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי מֹוכרֹו ׁשאם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמּיּׂשראל,
"לא אמרֹו: על עֹובר ונמצא ּכנעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹהּוא
לעיל אתֿזה הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיּמכרּו

(bnx dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב (apebdּובאר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר עברי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעבד
בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"עבֹודת

"ּבפר(bn ,my)ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות ֲֲִֶַַַָָָָָָֹהּצר

ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt)ּבפר בֹו "לאֿתרּדה : ְְְְִִֶֶָָֹ
אינֹו והּוא הּזה אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ―ְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הביאּו ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר מןֿהּקּלה והּפׁשּוטהמׁשל לאכֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבהן,

.ֶַֹהּצר

― הרנ"ז מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד עֹובד ׁשּבכמֹותן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהׁשּפלה,

עבד" עבדת ּבֹו "לאֿתעבד hl)יתעּלה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)ּובספרא zyxt)ּבלינטא אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן מזהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלּו
והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ׁשּמׁשּמׁש ּבדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּמׁשּנּו
ה': אמר מסּימת, עבֹודה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשהסּכים

"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב n)"ּכׂשכיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
אמרֹו והּוא אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר עברי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָעבד

"לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו bp)יתעּלה: ,my)ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַֹֹ
עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ּפׁשע זה ועבד הֹואיל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹנאמר
על נפּקח אּלא מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָלגֹוי

ּולׁשֹון .ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָהּגֹוי
אין(my)ספרא ― לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹ

מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא מצּוה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאּתה
ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ּבביתֹו עליו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלפּקח
זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּנראהּו ּכלֿזמן אּלא לא, ְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹו

עליו. ְִֶַָָנזהירּנּו

ה'תשע"א שבט ל' שישי יום

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
(zepzne miwprn)ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד

אמרֹו והּוא ריקֹות, ּבידים יצא ולא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹלחפׁשי,
ּומּיקב ּומּגרנ מּצאנ לֹו ּתעניק "העניק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹיתעּלה:

ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ ci)אׁשר ,eh mixac)ּוכבר . ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹ
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ci:)נתּבארּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

― הרל"ג מּלׁשּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבד
לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ׁשׁש ּבסֹוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבןֿחֹורין
"וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מרכּוׁשנּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדבר

ריקם" תׁשּלחּנּו לא מעּמ bi)חפׁשי ,my)ּוכבר ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הענקה, מצות ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָנתּבארּו

קּדּוׁשין מּסכת fi)ּבריׁש ,:fh ,:ci). ְִִֵֶֶַ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא k`,עברּיה, zeny) ְְְְְִִִֶֶַָָָ

(gּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ּופדּיה ,ְְְִִִִִִֵָָָָ
קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכלֿזה נתּבאר ּוכבר ,(hi.)רּבים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה אמה ּדיני נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָוׁשם
(mihtyn zyxt)יתעּלה אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְִֵֶַָָאמרּו

לּה" יעׂשה לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבאמה
(`i ,my).אֹותּה ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: ,ְְְְְְִֵַָָ

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָעברּיה

epal)יעּוד e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְִֵָ
(mihtyn zyxt `zlikn):קֹודמת יעּוד ְִִֶֶַמצות

"אׁשרֿלא יתעּלה: ׁשאמר לפי ּפדּיה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצות
והפּדּה" g)יעדּה ,my)ודין עברי עבד ׁשּדין ודע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
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hay h"kÎd"k iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והיתה הֹואיל טמאין, וסֹופּה ׁשּתחּלתּה ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּבּׂשר,
ׁשהעּזּו ּבין מראיהן, נׁשּתּנּו טהֹורה. זֹו הרי - ּבינתים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורה
ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד ּכיצד? ּבּתחּלה. יראה - ׁשּכהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּכּׁשלג, נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּביצה ּכקרּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבהרת
ּתראה - ּביצה ּכקרּום נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּכּׁשלג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה
ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ּובקמט ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּתחּלה.
אֹותן מראה נׁשּתּנה אם ׁשחיּו: ּובמכוה ּובׁשחין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנקרחּו,

טהֹורֹות. - לאו ואם ּבּתחּלה, יראּו - ְְְִִֵֶַַָָָָהּבהרֹות
טהֹור‰. ּכבר, ׁשּמנינּו ספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכל

ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק אבל לטמאה; נזקק ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻעד
ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ּכהן, אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹטמא.
ּכסלע ּובזה ּכסלע ּבזה היה הּׁשבּוע ּובסֹוף והסּגירן, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכסלע,
ּבאיׁש ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּפּׂשתה, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
ּבזה, הּנגע ּפּׂשה ׁשּוּדאי ּפי על ׁשאף טהֹור. זה הרי - ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
זה הרי - ׁשּפּׂשתה הּבהרת היא זֹו אי ידּוע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל

טּמאֹו. נגע זה ּבאי ׁשּידע עד ְְִֵֵֶֶֶַַַָטהֹור,
.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו - לטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירם, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
טמאין. ׁשניהן - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהרי
מהן, מאחד הּפּׂשיֹון הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזרּו
ׁשּיחזרּו עד טמאים, ׁשניהן - זהּו אי ידּוע ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהֹואיל
ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק ׁשאמרּו: וזהּו ּכגריס. להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשניהן
את ׁשּקדם לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה מי וכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָטמא.
ׁשּקדם זה ידּוע ואינֹו הּבהרת, ׁשהפכּתּו לבן וּׂשער ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבהרת
טהֹור, זה הרי - לֹו נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם :ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ּׂשער ׁשהל ּפי על אף טמא. זה הרי - החלט אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן ׁשהיה הּׂשער אם ,הל זה אי יֹודע ואינֹו מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה
.Ê,ּפטּור ׁשהּוא אֹו הסּגר ׁשּצרי וראהּו ּכהן אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמי

זה הרי - טמאה סימני לֹו נֹולדּו ּפטרֹו אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻועד
ט סימני ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן ׁשּיחליטֹויחליט. וקדם מאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

היה אם טמאה: סימני להן הלכּו אּתה' 'טמא לֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻויאמר
ּבסֹוף היה ואם יסּגירֹו, - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָּבּתחּלה

אֹותֹו. יפטר - הּפּטּור לאחר אֹו ׁשני ְְִִִֵַַַַָֹׁשבּוע

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd '` xc` '`Îhay d"k -

ה'תשע"א שבט כ"ה ראשון יום

ה'תשע"א שבט כ"ו שני יום

ה'תשע"א שבט כ"ז שלישי יום

ה'תשע"א שבט כ"ח רביעי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּו(oipw)אפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ci)ממּכר ,dk `xwie)אמרּו ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר

― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

ה'תשע"א שבט כ"ט חמישי יום

.·Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןחמישיכ"הֿכ"טשבט

.Ò¯ .Ê�¯ .Ë�¯ .Á�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ב עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו מצוה והלכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻהּתֹורה,

קּדּוׁשין .(ci:)מּסכת ִִֶֶַ

― הרנ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבמקֹום
ּכן עֹוׂשין אין ― זה על זה ּדמיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָהּקֹונים

אּלא ּפנים, נאה,(xknp)ּבׁשּום ּובדר ּבהצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוהּוא
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עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
wey)סמטא fxkn)ויעמידֹו(fxkna)הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובכלל
ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי מֹוכרֹו ׁשאם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמּיּׂשראל,
"לא אמרֹו: על עֹובר ונמצא ּכנעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹהּוא
לעיל אתֿזה הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיּמכרּו

(bnx dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב (apebdּובאר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר עברי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעבד
בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"עבֹודת

"ּבפר(bn ,my)ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות ֲֲִֶַַַָָָָָָֹהּצר

ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt)ּבפר בֹו "לאֿתרּדה : ְְְְִִֶֶָָֹ
אינֹו והּוא הּזה אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ―ְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הביאּו ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר מןֿהּקּלה והּפׁשּוטהמׁשל לאכֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבהן,

.ֶַֹהּצר

― הרנ"ז מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד עֹובד ׁשּבכמֹותן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהׁשּפלה,

עבד" עבדת ּבֹו "לאֿתעבד hl)יתעּלה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)ּובספרא zyxt)ּבלינטא אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן מזהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלּו
והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ׁשּמׁשּמׁש ּבדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּמׁשּנּו
ה': אמר מסּימת, עבֹודה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשהסּכים

"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב n)"ּכׂשכיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
אמרֹו והּוא אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר עברי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָעבד

"לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו bp)יתעּלה: ,my)ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַֹֹ
עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ּפׁשע זה ועבד הֹואיל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹנאמר
על נפּקח אּלא מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָלגֹוי

ּולׁשֹון .ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָהּגֹוי
אין(my)ספרא ― לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹ

מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא מצּוה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאּתה
ּפר עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ּבביתֹו עליו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלפּקח
זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּנראהּו ּכלֿזמן אּלא לא, ְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹו

עליו. ְִֶַָָנזהירּנּו

ה'תשע"א שבט ל' שישי יום

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
(zepzne miwprn)ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד

אמרֹו והּוא ריקֹות, ּבידים יצא ולא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹלחפׁשי,
ּומּיקב ּומּגרנ מּצאנ לֹו ּתעניק "העניק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹיתעּלה:

ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ ci)אׁשר ,eh mixac)ּוכבר . ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹ
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ci:)נתּבארּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

― הרל"ג מּלׁשּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבד
לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ׁשׁש ּבסֹוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבןֿחֹורין
"וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מרכּוׁשנּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדבר

ריקם" תׁשּלחּנּו לא מעּמ bi)חפׁשי ,my)ּוכבר ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הענקה, מצות ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָנתּבארּו

קּדּוׁשין מּסכת fi)ּבריׁש ,:fh ,:ci). ְִִֵֶֶַ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא k`,עברּיה, zeny) ְְְְְִִִֶֶַָָָ

(gּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ּופדּיה ,ְְְִִִִִִֵָָָָ
קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכלֿזה נתּבאר ּוכבר ,(hi.)רּבים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה אמה ּדיני נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָוׁשם
(mihtyn zyxt)יתעּלה אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְִֵֶַָָאמרּו

לּה" יעׂשה לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבאמה
(`i ,my).אֹותּה ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: ,ְְְְְְִֵַָָ

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָעברּיה

epal)יעּוד e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְִֵָ
(mihtyn zyxt `zlikn):קֹודמת יעּוד ְִִֶֶַמצות

"אׁשרֿלא יתעּלה: ׁשאמר לפי ּפדּיה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצות
והפּדּה" g)יעדּה ,my)ודין עברי עבד ׁשּדין ודע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
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i"yx

(Ê).ÌÂ�ÓÏÎ‰ ‡Ïלא דבר, לשום לנו נצרכו אם

ריקם: Ì‰Ï.השיבונום „˜Ù� ‡ÏÂכי מצאנום

להם: היינו ‰�ÌÈ¯Ú.(Á)שומרים Â‡ˆÓÈÂחן שלי,

עליהם: מהם עבדיך לך שיגידו בטובה ÈÎבעיניך,
.Â�‡· ·ÂË ÌÂÈ ÏÚשיש טוב ויום משתה סמך על

השנה ראש ערב אחר: דבר לשאול. עתה באנו לך,

טוב: יום לסעודת אנו וצריכין ‡Ï(Ë)היה, Â¯·„ÈÂ
.ÂÁÂ�ÈÂ „Â„ Ì˘· ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÎ Ï·�יגעים

עד נחו ולא דוד, למצות ונזדרזו הדרך, מטורח היו

ופסקו, תרגם: ויונתן וינוחו. כך ואחר אליו, שדברו

תשובתו: שישמעו עד עוד, מלדבר פסקו כלומר

(È).„Â„ ÈÓהלא שלי, את לו שאתן חשוב הוא מה

בא: המואביה Â·¯Á.(È‚)מרות ˙‡ „Â„ Ì‚ ¯Â‚ÁÈÂ
תחלה בדין הקטנים מן נפשות בדיני שמתחילין מכאן

א) לו ‰ÌÈÏÎ.:(סנהדרין ÏÚ:וכליהם אהליהם לשמור

(„È).ÌÈ¯Ú�‰Ó „Á‡:שלה.Ì‰· ËÚÈÂ(:תרגום)

במלין הכריחםאפרחינון ופירושו קל"ד, רמז שמעוני (ילקוט

הרעים) עיטבדבריו לשון יא), טו ÏÂ‡(ÂË):(בראשית
.Â�ÓÏÎ‰:נכלמנו ‰¯Ú‰.(ÊÈ)לא ‰˙ÏÎ ÈÎמאת

אליו: ‡ÂÈÏ.דוד ¯·„Ó ÏÚÈÏ· Ô· ‡Â‰Âבן ואדונינו

כי אליך, אומר שאני מה אליו דובר מהיות בליעל,

עלינו: יקצוף

cec zcevn
(Ê).'ÂÎÂ ‰˙Úהיו אשר שרועיך לך, אודיע עתה לומר: רצה

להם נחסר לא אף ומצה, ריב בדברי אותם הכלמנו לא עמנו,
להם: אשר בכל יד שלחנו לא כי ÍÏ.(Á)מאומה, Â„È‚ÈÂ

הדבר: ‰�ÌÈ¯Ú.שאמת Â‡ˆÓÈÂ,דוד בעבור אמרו, עצמם על
יפות: פנים בסבר לקבלם חן ÂË·.שימצאו ÌÂÈ ÏÚ ÈÎדרכם

וכן הצאן, גזיזת בעת ושמחה ומשתה טוב יום לעשות היה
באבשלום כג)נאמר יג וכו'.(שמואלֿב ויקרא וכו' גוזזים ויהי :

לקבל ומהראוי באנו, טוב יום על הלא לו: לאמר דוד וצוה
יפות: פנים בסבר הבא כל את �‡.אז אשר˙�‰ את תנה עתה
הרבה: ואם מעט אם ידך, אמרו:ÍÈ„·ÚÏ.תמצא עצמם מאומה:ÂÁÂ�ÈÂ.(Ë)על עוד דברו ולא מדבריהם, ונחו ÈÓ(È)שבתו

.„Â„:מתן לו ליתן כך כל הוא חשוב וכי לומר: ¯·Â.רצה ÌÂÈ‰,אדוניו פני מול איש כל המתחזקים עבדים נתרבו ההיא בעת
מתן: לו שאתן עד ממני, לגדול עצמו חושב דוד וכן ממך, גדול אני לאדונו ÂÎÂ'.(È‡)לומר È˙Á˜ÏÂ,לעצמם ששאלו מה ועל

מאומה: לכם אתן שלא הוא שכן כל כן ואם המה, מזה אשר המקום איה ידעתי לא אשר לאנשים אתן וכי ÏÚ(È‚)אמר:
.ÌÈÏÎ‰:לשמרם הכלים ·‰Ì.(È„)אצל ËÚÈÂ:לדרכם ללכת הפריחם מאד:ÌÈ˘�‡‰Â.(ÂË)בגערה לנו טובים היו דוד אנשי

.Â�ÓÏÎ‰ ‡ÏÂ:'וכו מאומה חסרנו ולא ידיהם, על נכלמים היינו הזו:ÓÂÁ‰.(ÊË)לא כחומה מאחרים, אותנו שומרים היו עוד
(ÊÈ).È˘Ú˙ ‰Ó:דוד את ולפייס הדבר ‰¯Ú‰.לתקן ‰˙ÏÎ ÈÎ:אליו לבוא הרעה בליעלÂ‰Â‡.נגמרה בן הוא עצמו, ונבל

בי: יגער כי פניו, על ולהוכיחו אליו מלדבר

oeiv zcevn
(Ê).„˜Ù�:נחסר.‰ÓÂ‡Ó:לא באנו,·�Â.(Á)כלל כמו

האל"ף: נחוÂÁÂ�ÈÂ.(Ë)ותחסר לומר רוצה מנוחה, מלשון
כמו‰ÌÈˆ¯Ù˙Ó.(È)מדבריהם: התחזקות, לחענין (בראשית

פרץ:כט) עליך פרצת מה :(‡È).È˙Á·Ë:זבחתי.ÈÊÊÂ‚Ï
צאני: הגוזזים כמוËÚÈÂ.(È„)להאנשים הפרחה, (לעילענין

יט) השלל:טו אל ותעט :(ÂË).Â�ÓÏÎ‰:כלימה מלשון
.Â�„˜Ù:חסרון ·ÏÚÈÏ.(ÊÈ)ענין Ô·עול בלי רשע, איש

מקום:

'` xc` '` ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמה
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכבר

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָעברּיה

ּבבגדֹוֿבּה" למכרּה g)"לאֿימׁשל ,`k zeny). ְְְְְִִָָָֹֹ
ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָּוכבר

jli`e)קּדּוׁשין :fi). ִִ

ה'תשע"א א' אדר א' קודש שבת

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰�¯ .„�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
l`xyi)ּכנעני eze` dpwy ieb car)ׁשעֹובדין והּוא , ְְְֲִִֶַ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא ואינֹו לעֹולם (`mּבֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
(epir `nq e` ,epiy litde edkdלׁשאר הּדין ְְִִַָוהּוא
חֹוזרין ׁשאינם אברים eiig)ראׁשי lkl oca`ny) ְִִֵֵֵֶָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא המקּבל, ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻּכמֹו
ּתעבדּו" ּבהם en)"לעלם ,d `xwie)ֿוכי" ואמר: ְְְֲִֶַַָָָֹֹ

איׁש" ek)יּכה ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא :(gl.)ּולׁשֹון ְְִִִֶַָָ
ּדכתיב: ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ"ּכלֿהמׁשחרר
הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְֲֶַַָָָֹלעֹולם
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ּבׁשן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּמׁשּתחרר

ּבקּדּוׁשין jli`e)ּבׁשלמּות .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְְְִִִִִֵ

― הרנ"ד מּלהחזירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ׁשּברח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון יׂשראלי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאדֹוניו
מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו מחזירים אין ― ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׂשראל
יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוב, אתּֿדמיו עליו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוכֹותב

אלֿאדניו" עבד fh)"לאֿתסּגיר ,bk mixac). ְֲִֶֶֶַָֹֹ
מּגּטין ד' ּבפרק ׁשּברח(dn.)ונתּברר ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמחּוצה
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca wivdl)והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

אׁשרֿ ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמרֹו
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד fi)יבחר ,my) ְְְִֶֶַַַַָ

אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו "לא ּבֹו: ּגם ספרא ְְִֶַַָָֹּולׁשֹון
ּבאֹונאת לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָּדברים".
לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָהּגר
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשליׁשי
על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹמןֿהּגר
הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ּדברים. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹונאת
עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ׁשהזהיר זה ּגר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶוכן

צדק ּגרי ּכלֹומר: micedikאתֿהּתֹורה, mdy mixb) ְֵֵֶֶֶַַָ
(xac lkl.

�

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

אגרות קודש

 ב"ה  ב' אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לצערי הכי גדול הולכים ונמשכים התלונות על אופן התעסקותו במלאכת שמים הוא ענין החינוך... 

נוסף בהנוגע  וענין  אף שידועים ומפורשים מאמרי רז"ל בהנוגע לחינוך תשב"ר, האחריות והזכות בזה, 

לאנ"ש והתמימים ע"פ מ"ש רבנו הזקן בהלכות ת"ת סוף פרק ראשון דברים מבהילים ממש, אשר באמת 

רק הבטחת רז"ל שאינו מבקש אלא לפי כחן מניחה האפשרית לעסוק במלאכה זו הקדושה, ומזה מובן 

שאם לאחרי כל הנ"ל מתקבלים ידיעות אשר תמים אינו מתיחס בהרגש אחריות מלאה למלאכת שמים זו 

וניכר תיכף רישומו בכתתו לא יאומן כי יסופר...

המצפה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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(Ê).ÌÂ�ÓÏÎ‰ ‡Ïלא דבר, לשום לנו נצרכו אם

ריקם: Ì‰Ï.השיבונום „˜Ù� ‡ÏÂכי מצאנום

להם: היינו ‰�ÌÈ¯Ú.(Á)שומרים Â‡ˆÓÈÂחן שלי,

עליהם: מהם עבדיך לך שיגידו בטובה ÈÎבעיניך,
.Â�‡· ·ÂË ÌÂÈ ÏÚשיש טוב ויום משתה סמך על

השנה ראש ערב אחר: דבר לשאול. עתה באנו לך,

טוב: יום לסעודת אנו וצריכין ‡Ï(Ë)היה, Â¯·„ÈÂ
.ÂÁÂ�ÈÂ „Â„ Ì˘· ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÎ Ï·�יגעים

עד נחו ולא דוד, למצות ונזדרזו הדרך, מטורח היו

ופסקו, תרגם: ויונתן וינוחו. כך ואחר אליו, שדברו

תשובתו: שישמעו עד עוד, מלדבר פסקו כלומר

(È).„Â„ ÈÓהלא שלי, את לו שאתן חשוב הוא מה

בא: המואביה Â·¯Á.(È‚)מרות ˙‡ „Â„ Ì‚ ¯Â‚ÁÈÂ
תחלה בדין הקטנים מן נפשות בדיני שמתחילין מכאן

א) לו ‰ÌÈÏÎ.:(סנהדרין ÏÚ:וכליהם אהליהם לשמור

(„È).ÌÈ¯Ú�‰Ó „Á‡:שלה.Ì‰· ËÚÈÂ(:תרגום)

במלין הכריחםאפרחינון ופירושו קל"ד, רמז שמעוני (ילקוט

הרעים) עיטבדבריו לשון יא), טו ÏÂ‡(ÂË):(בראשית
.Â�ÓÏÎ‰:נכלמנו ‰¯Ú‰.(ÊÈ)לא ‰˙ÏÎ ÈÎמאת

אליו: ‡ÂÈÏ.דוד ¯·„Ó ÏÚÈÏ· Ô· ‡Â‰Âבן ואדונינו

כי אליך, אומר שאני מה אליו דובר מהיות בליעל,

עלינו: יקצוף

cec zcevn
(Ê).'ÂÎÂ ‰˙Úהיו אשר שרועיך לך, אודיע עתה לומר: רצה

להם נחסר לא אף ומצה, ריב בדברי אותם הכלמנו לא עמנו,
להם: אשר בכל יד שלחנו לא כי ÍÏ.(Á)מאומה, Â„È‚ÈÂ

הדבר: ‰�ÌÈ¯Ú.שאמת Â‡ˆÓÈÂ,דוד בעבור אמרו, עצמם על
יפות: פנים בסבר לקבלם חן ÂË·.שימצאו ÌÂÈ ÏÚ ÈÎדרכם

וכן הצאן, גזיזת בעת ושמחה ומשתה טוב יום לעשות היה
באבשלום כג)נאמר יג וכו'.(שמואלֿב ויקרא וכו' גוזזים ויהי :

לקבל ומהראוי באנו, טוב יום על הלא לו: לאמר דוד וצוה
יפות: פנים בסבר הבא כל את �‡.אז אשר˙�‰ את תנה עתה
הרבה: ואם מעט אם ידך, אמרו:ÍÈ„·ÚÏ.תמצא עצמם מאומה:ÂÁÂ�ÈÂ.(Ë)על עוד דברו ולא מדבריהם, ונחו ÈÓ(È)שבתו

.„Â„:מתן לו ליתן כך כל הוא חשוב וכי לומר: ¯·Â.רצה ÌÂÈ‰,אדוניו פני מול איש כל המתחזקים עבדים נתרבו ההיא בעת
מתן: לו שאתן עד ממני, לגדול עצמו חושב דוד וכן ממך, גדול אני לאדונו ÂÎÂ'.(È‡)לומר È˙Á˜ÏÂ,לעצמם ששאלו מה ועל

מאומה: לכם אתן שלא הוא שכן כל כן ואם המה, מזה אשר המקום איה ידעתי לא אשר לאנשים אתן וכי ÏÚ(È‚)אמר:
.ÌÈÏÎ‰:לשמרם הכלים ·‰Ì.(È„)אצל ËÚÈÂ:לדרכם ללכת הפריחם מאד:ÌÈ˘�‡‰Â.(ÂË)בגערה לנו טובים היו דוד אנשי

.Â�ÓÏÎ‰ ‡ÏÂ:'וכו מאומה חסרנו ולא ידיהם, על נכלמים היינו הזו:ÓÂÁ‰.(ÊË)לא כחומה מאחרים, אותנו שומרים היו עוד
(ÊÈ).È˘Ú˙ ‰Ó:דוד את ולפייס הדבר ‰¯Ú‰.לתקן ‰˙ÏÎ ÈÎ:אליו לבוא הרעה בליעלÂ‰Â‡.נגמרה בן הוא עצמו, ונבל

בי: יגער כי פניו, על ולהוכיחו אליו מלדבר

oeiv zcevn
(Ê).„˜Ù�:נחסר.‰ÓÂ‡Ó:לא באנו,·�Â.(Á)כלל כמו

האל"ף: נחוÂÁÂ�ÈÂ.(Ë)ותחסר לומר רוצה מנוחה, מלשון
כמו‰ÌÈˆ¯Ù˙Ó.(È)מדבריהם: התחזקות, לחענין (בראשית

פרץ:כט) עליך פרצת מה :(‡È).È˙Á·Ë:זבחתי.ÈÊÊÂ‚Ï
צאני: הגוזזים כמוËÚÈÂ.(È„)להאנשים הפרחה, (לעילענין

יט) השלל:טו אל ותעט :(ÂË).Â�ÓÏÎ‰:כלימה מלשון
.Â�„˜Ù:חסרון ·ÏÚÈÏ.(ÊÈ)ענין Ô·עול בלי רשע, איש

מקום:



zayקיח zkqn ± awri oir

awri oir

א עמ' כו àúîçדף àéää334dúlëì dì äàéðñ äåäc ,335. ©¦£¨¨©£¨§¦¨¨§©¨¨

dì äøîà336àîñøôàc àçLîa èéL÷éà ìéæ :337àìæà ,338 ¨§¨¨¦¦§¦§¦§¨©£©§§¨¨§¨

èéL÷éà339éàúà ék .340dì äøîà ,341ìéæ :342àâøL éìzà ,343. ¦§¦¦£¨¦¨§¨¨¦¦§¦§¨¨

àìæà344àâøL àìzà ,345àøeð da çtðéà ,346dzìëàå ,347. ©§¨¦§¨§¨¨¦§©¨¨©£©§¨

א עמ' כו נב)דף áø(ירמיה ïãàøæeáð øéàLä õøàä úBlcîe"¦©¨¨¤¦§¦§©§£¨©

íéçaè348elà :óñBé áø éðz ,'íéîøBk' ."íéáâéìe íéîøëì ©¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦§¦¨¦©¥¥

éãiö elà ,'íéáâBé' .àúîø ãòå éãb ïéòî ïBîñøôà éèwìî§©§¥£©§§¥¥¤¦§©¨¨¨§¦¥©¨¥

ïBælç349äôéç ãò øBö ìL úBîlqî350. ¦¨¦ª¨¤©¥¨

א עמ' כו ïé÷éìãîדף ïéà :øîBà ïBôøè éaø351úéæ ïîLa àlà ©¦©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤©¦

ãáìa352øîàå åéìâø ìò éøeð ïa ïðçBé éaø ãîò .353eNòi äî : ¦§©¨©©¦¨¨¤¦©©§¨§¨©©©£

éLðà eNòi äîe ?ïéîLîL ïîL àlà íäì ïéàL ,ìáa éLðà©§¥¨¤¤¥¨¤¤¨¤¤ª§§¦©©£©§¥

ïîL àlà íäì ïéàL ,àiøcðñkìà éLðà eNòi äîe ?íéæBâà ïîL àlà íäì ïéàL ,éãî354 ¨©¤¥¨¤¤¨¤¤¡¦©©£©§¥£¤§©§§¦¨¤¥¨¤¤¨¤¤

ài÷èet÷ éLðà eNòi äîe ?úBðBðö355èôð àlà ,Ck àìå Ck àì íäì ïéàL ,356àlà ?357, §©©£©§¥©§¦¨¤¥¨¤Ÿ¨§Ÿ¨¤¨¥§¤¨

íéîëç eøîàM äî àlà Eì ïéà358"ïé÷éìãî ïéà" :359. ¥§¤¨©¤¨§£¨¦¥©§¦¦
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הּבעל.334) =אם ּפעם335)חּמֹות ּכּלתּה. את ׂשֹונאת ֵֵֶַַַַַַַָָ
קדׁש, ׁשּבת לכבֹוד חמֹותּה ּבבית הּכּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבהתארח

לּכּלה:336) לכבֹוד337)החּמֹות ּולהתלּבׁש להתקּׁשט לכי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָ
קדׁש. הּכּלה.338)ׁשּבת ּכאׁשר340)התקּׁשטה.339)הלכה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּכּלה. לּכּלה:341)ׁשבה הּנר.343)לכי.342)החּמֹות את ּתלי ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

הּכּלה344) הּנר345)הלכה את ּבּה346)ּתלתה התלּקחה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
אֹותּה.347)האׁש ׁשל348)וׂשרפה הרֹוצחים [=ראׁש ְְְִֵֶָָָָָֹ

יׂשראל] ּבארץ הׁשאיר הּוא ׁשּמּמּנּו349)נבּוכדנצר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
הּציצית. ּבׁשביל הּתכלת צבע את מצּוי350)מפיקים ׁשם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

החּלזֹון וצּידי האפרסמֹון מלּקטי אֹותם את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחּלזֹון.

נבּוזראדן. ׁשּבת.351)הׁשאיר ּבבית352)נרֹות ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָ
טרפֹון: רּבי ׁשל החד־מׁשמעית הּקביעה נׁשמעה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָהּמדרׁש

ּבלבד! זית ּבׁשמן אּלא מדליקים אינּה353)"אין זֹו קביעה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהרי. להיֹות! מּזרע354)יכֹולה הּגרים355)ׁשּמפיקים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

לא356)ּבּמדּבר. אנׁשים אֹותם וכי נּורי: ּבן יֹוחנן רּבי ׁשאל ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
ּפחֹות ּבׁשמן להדליק עדיף הרי ׁשּבת? נרֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָידליקּו

ּבכלל. להדליק לא מאׁשר ּבבית357)מׁשּבח, הסיקּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻ
ּכי טרפֹון, ּכרּבי הלכה ׁשאין ּבׁשמנים358)הּמדרׁש רק ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁש ּבמפרׁש: ּפסלּו ּבבית359)ׁשחכמים ּבררּו ּכְך אחר ּבהם. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וׁשאלּו: ְְֲִַָָהּמדרׁש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migaf(oey`x meil)

ozpidl mpicy minca eaxrzpy ,dhnl ozpidl mpicy mincn
,dhnl miie`xd mincd z` d`xpe ,dlrnl oziy ici lr ,dlrnl

.dhnl ozie xefgie ,min my md eli`k
miinipte miipevig minca xfril` iax ly ezrc zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .eaxrzpyàäa øæòéìà éaø énð âBìôéðåwelgiy ± §¦§©¦©¦¡¦¤¤§¨
.miaxernd mincd z` wexfl xizie epizpyna mb xfril` iax

:`iyewd z` `xnbd zxxanY ãéáòéì éëéäz` ozi xcq dfi`a ¥¦¤¡¦
,mcdY õeça áéúéð,uega dligz ozi m`dY øãäåjk xg`eáéúéð ¥¦©©£©¥¦
ozi ±íéðôì`lde ,iniptd gafn lríéc÷äì äåönL íLkmc ozn ¦§¦§¥¤¦§¨§©§¦

íéðBéìò,dlrnl ozip mncy zepaxw ±íéðBzçzìmncy zepaxwl ± ¤§¦©©§¦
,xzei dvxn `edy iptn dhnl ozip,õeçì íéðt íéc÷äì äåöî Ck̈¦§¨§©§¦§¦©

.miipevigdn miaeyg miiniptdy meyn
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המשך ביללר ומס' זבחים וילם רלשלן עמ' ב

ai wxt mildz - miaezk

mildzaihÎf

æ:íéúòáL ÷wæî õøàì ìéìòa óeøö óñk úBøäè úBøîà äåäé úBøîàç| epøvz íøîLz äåäé-äzà ¦§´§Ÿ̈»£¨¶§ÅŸ¬¤´¤−¨©«£¦´¨¨®¤§¹ªÀ̈¦§¨¨«¦©¨«§Ÿ̈¬¦§§¥®¦§¤Ã
:íìBòì eæ øBcä-ïîè:íãà éðáì úelæ íøk ïeëläúé íéòLø áéáñ ¦©−´§¨«¨¦À§¨¦¬¦§©¨®§ª¬ª¹À¦§¥¬¨¨«

i"yx

(Ê).˙Â¯Â‰Ë ˙Â¯Ó‡ '‰ ˙Â¯Ó‡בידו יכולת שיש הן

מתים שהם אמרות אינם אדם בני אמרות אבל לקיימם

לקיים: בידם מהÂ¯Â‰Ë˙.ואין כל ומתקיימות ברורות

ומלכות: ישועה הבטיחני והרי עושה ÛÒÎשמבטיח
.ÛÂ¯ˆ:הארץ לכל הגלוי צרוף ככסף הן ·ÏÈÏÚ.הרי

בין בעליל שנראה בין המשנה בלשון הוא גילוי ל'

מעלה ל' בעליל מפרשים ויש כו' בעליל נראה שלא

ככסף כלומר לארץ, בעליל צרוף כסף פירושו וכן

המצרף כור כי שבו ובעליון שבעפר במשובח הצרוף

עלי כמו בעליל ל"א המשובח, העפר מן אדם יעשה

כז) שכותשין(משלי כלי שם והוא בעלי הריפות בתוך

והכסף הזהב לתוכו שמתיכין הכור בעליל וכן בתוכו

שכותשין המכתש עלי קורא שאינו לפי נראה אינו וזה

פילאו"ן שקורין בו שכותשין המכתש יד אלא לתוכו

הארץ אדון כלומר יד בעל לשון בעליל ל"א בלעז,

לשון הוא יונתן תרגום וזה השם כנגד המלה ושבח

הארץ מאדון צרוף כסף אמרותינו כי ואמר אדנות

אותם וזקק צרף שהוא השם :(סא"א)שהוא

(Á).Ì¯Ó˘˙מן הנרדפים ואביונים עניים לאותם

דלטורין: שהם זו ˘·ÌÈ˙Ú.הדור ˜˜ÊÓאגדה מדרש

לוי ר' בשם דסכנין יהושע ר' הסדר על ומיושב יש

היו חטא טעם טעמו שלא עד דוד בימי שהיו תינוקות

במ" התורה את לדרוש וזהויודעי' צד לכל פנים ט

כמה ראה רבש"ע עליהם מתפלל דוד והיה שבעתים

אתה בלבם שבעתים ומזוקקת ברורה ואמרתך תורתך

הזה הדור מן תצרנו בלבם אותם שמור תשמרם ה'

דלטורין: להיות דרכיהם ילמדו È·Ò·(Ë)שלא
.ÔÂÎÏ‰˙È ÌÈÚ˘¯:להכשילני מוקשים ÌÂ¯Îלטמון
.Ì„‡ È�·Ï ˙ÂÏÊבגדולתי רעה שעינם מקנאתם

זלות כרום פתרונו וזהו למלך הצאן מאחרי שנלקחתי

וזהו ב"א בעיני הזולל איש כשמתרומ' אדם לבני

הבונים מאסו אבן אחר במקום האמור קיח)דוגמא (לקמן

לבא לעתיד ישראל על פותרו אגדה ומדרש

כראם אדם לבני זלות כרום פתר ומנחם כשיתרוממו

וראם רום כמו כרום ויהיה אדם בני לאכול הזולל

וסובא זולל כמו כא)וזולת סביב(דברים פתרונו וכן

לבלעו רשעים הולכים העני סביבות יתהלכון רשעים

אדם: לבני זלות כרום חנם

cec zcevn
(Ê).'‰ ˙Â¯Ó‡הנצרף ככסף טהורות המה ה' אמרות הלא

טהורה היא שאז רבות פעמים האדמה במעבה מגולה במקום
יהיה כן כי ארצה מהם מה יפול לא ה' אמרי וכן סיג מבלי

הרשע: את המאבד ביד כח את˙˘Ì¯Ó.(Á)שיתן
ההוא:˙ˆ¯�Â.האביונים: הדור אנשי מידי לעולם אחד כל כמוÈ·Ò·.(Ë)תשמור ללכדו האביון סביבות הולכים הרשעים כי

ידיך: על כ"א להאביון שמירה אין ולזה אדם בני לטרוף הולך סובב אשר הזולל הראם

oeiv zcevn
(Ê).ÏÈÏÚ·בעליל שנראה בין ובמשנה מגולה (ר"הבמקום

בארץ:ı¯‡Ï.:כ"א) כראםÌÂ¯Î.(Ë)כמו מיןכמו והוא
ורעבתן:ÂÏÊ˙.החיה: זולל מלשון

xe` ldi
יתהלכון:סביבט רשעים סביב שנאמר רשע נקרא ביהכנ"ס אחורי המתפלל כל ע"ב ד"ו דברכות פ"ק יתהלכון. רשעים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migaf(iyily meil)

,gafnd iabòLBäé éaøå,øîBàelry it lr s`,eãøéeid `ly itl §©¦§ª©¥¥§
oke ,wxfp `l` sxyp epi` mcdy ,gafnd y` lr mxihwdl miie`x

.oiziyl micxei `l` mitxyp mpi` mikqpd
:df oipra ziyily dhiy d`ian dpynd,øîBà ïBòîL éaøm` oia ©¦¦§¥

íéëñðe øLk çáfäenr mi`ad,ïéìeñtmnewnl ueg e`viy oebke ©¤©¨¥§¨¦§¦
m` oiae ,e`nhp e`íéøéLk íéëñpä,onvr zngnåeli`çáfäe`ay ©§¨¦§¥¦§©¤©

enr,ìeñteeléôàm`äæå äæenry mikqpd oiae gafd oia -,ïéìeñt ¨£¦¤¨¤§¦
,gafnd iab lr elr m`y `ed oicd,ãøé àì çáfägafnde xg`n ©¤©Ÿ¥¥

,eycwåeli`,eãøé íéëñpägafnd oi`y oerny iax xaeqy itl §©§¨¦¥§
,xg` xac zngn `le mnvr zngn mi`ayk `l` mileqt ycwn

.ecxi gafd zngn mi`ad mikqp jkitle
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המשך ביללר ומס' זבחים וילם שוישי עמ' ל



קיט zay zkqn ± awri oir

awri oir

א עמ' כו àúîçדף àéää334dúlëì dì äàéðñ äåäc ,335. ©¦£¨¨©£¨§¦¨¨§©¨¨

dì äøîà336àîñøôàc àçLîa èéL÷éà ìéæ :337àìæà ,338 ¨§¨¨¦¦§¦§¦§¨©£©§§¨¨§¨

èéL÷éà339éàúà ék .340dì äøîà ,341ìéæ :342àâøL éìzà ,343. ¦§¦¦£¨¦¨§¨¨¦¦§¦§¨¨

àìæà344àâøL àìzà ,345àøeð da çtðéà ,346dzìëàå ,347. ©§¨¦§¨§¨¨¦§©¨¨©£©§¨

א עמ' כו נב)דף áø(ירמיה ïãàøæeáð øéàLä õøàä úBlcîe"¦©¨¨¤¦§¦§©§£¨©

íéçaè348elà :óñBé áø éðz ,'íéîøBk' ."íéáâéìe íéîøëì ©¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦§¦¨¦©¥¥

éãiö elà ,'íéáâBé' .àúîø ãòå éãb ïéòî ïBîñøôà éèwìî§©§¥£©§§¥¥¤¦§©¨¨¨§¦¥©¨¥

ïBælç349äôéç ãò øBö ìL úBîlqî350. ¦¨¦ª¨¤©¥¨

א עמ' כו ïé÷éìãîדף ïéà :øîBà ïBôøè éaø351úéæ ïîLa àlà ©¦©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤©¦

ãáìa352øîàå åéìâø ìò éøeð ïa ïðçBé éaø ãîò .353eNòi äî : ¦§©¨©©¦¨¨¤¦©©§¨§¨©©©£

éLðà eNòi äîe ?ïéîLîL ïîL àlà íäì ïéàL ,ìáa éLðà©§¥¨¤¤¥¨¤¤¨¤¤ª§§¦©©£©§¥

ïîL àlà íäì ïéàL ,àiøcðñkìà éLðà eNòi äîe ?íéæBâà ïîL àlà íäì ïéàL ,éãî354 ¨©¤¥¨¤¤¨¤¤¡¦©©£©§¥£¤§©§§¦¨¤¥¨¤¤¨¤¤

ài÷èet÷ éLðà eNòi äîe ?úBðBðö355èôð àlà ,Ck àìå Ck àì íäì ïéàL ,356àlà ?357, §©©£©§¥©§¦¨¤¥¨¤Ÿ¨§Ÿ¨¤¨¥§¤¨

íéîëç eøîàM äî àlà Eì ïéà358"ïé÷éìãî ïéà" :359. ¥§¤¨©¤¨§£¨¦¥©§¦¦

i"yx

.àúîä:dzeng.àâøù éìúéà
:xpd z` wlcd.àúîø ãòmy

:mewn.íéîøåëìmitq`n [oeyl]

onwl milkd z` eilr minxek enk

r"x 'ta('gt sc):.íéáâåéìåoeyl]

z` oirvete oixvery [miawi

opixn`ck enc `ivedl oeflgd

lecb llk wxta('dr sc)mgipde

:jlnd iyeall oc`xfeapàîìåñ
.øåöãdlqnd dxvwe xd dlrn

:d"`e`iiet dze` oixewe ddeabe

íéîëç åøîàù äî àìà êì ïéà
.íäá ïé÷éìãî ïéàileqt oebk

:oizipznc mipny

l"fg zecb`a mixeriy jezn

הּבעל.334) =אם ּפעם335)חּמֹות ּכּלתּה. את ׂשֹונאת ֵֵֶַַַַַַַָָ
קדׁש, ׁשּבת לכבֹוד חמֹותּה ּבבית הּכּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבהתארח

לּכּלה:336) לכבֹוד337)החּמֹות ּולהתלּבׁש להתקּׁשט לכי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָ
קדׁש. הּכּלה.338)ׁשּבת ּכאׁשר340)התקּׁשטה.339)הלכה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּכּלה. לּכּלה:341)ׁשבה הּנר.343)לכי.342)החּמֹות את ּתלי ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

הּכּלה344) הּנר345)הלכה את ּבּה346)ּתלתה התלּקחה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
אֹותּה.347)האׁש ׁשל348)וׂשרפה הרֹוצחים [=ראׁש ְְְִֵֶָָָָָֹ

יׂשראל] ּבארץ הׁשאיר הּוא ׁשּמּמּנּו349)נבּוכדנצר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
הּציצית. ּבׁשביל הּתכלת צבע את מצּוי350)מפיקים ׁשם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

החּלזֹון וצּידי האפרסמֹון מלּקטי אֹותם את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחּלזֹון.

נבּוזראדן. ׁשּבת.351)הׁשאיר ּבבית352)נרֹות ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָ
טרפֹון: רּבי ׁשל החד־מׁשמעית הּקביעה נׁשמעה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָהּמדרׁש

ּבלבד! זית ּבׁשמן אּלא מדליקים אינּה353)"אין זֹו קביעה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהרי. להיֹות! מּזרע354)יכֹולה הּגרים355)ׁשּמפיקים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

לא356)ּבּמדּבר. אנׁשים אֹותם וכי נּורי: ּבן יֹוחנן רּבי ׁשאל ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
ּפחֹות ּבׁשמן להדליק עדיף הרי ׁשּבת? נרֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָידליקּו

ּבכלל. להדליק לא מאׁשר ּבבית357)מׁשּבח, הסיקּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻ
ּכי טרפֹון, ּכרּבי הלכה ׁשאין ּבׁשמנים358)הּמדרׁש רק ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁש ּבמפרׁש: ּפסלּו ּבבית359)ׁשחכמים ּבררּו ּכְך אחר ּבהם. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וׁשאלּו: ְְֲִַָָהּמדרׁש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migaf(oey`x meil)

ozpidl mpicy minca eaxrzpy ,dhnl ozpidl mpicy mincn
,dhnl miie`xd mincd z` d`xpe ,dlrnl oziy ici lr ,dlrnl

.dhnl ozie xefgie ,min my md eli`k
miinipte miipevig minca xfril` iax ly ezrc zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .eaxrzpyàäa øæòéìà éaø énð âBìôéðåwelgiy ± §¦§©¦©¦¡¦¤¤§¨
.miaxernd mincd z` wexfl xizie epizpyna mb xfril` iax

:`iyewd z` `xnbd zxxanY ãéáòéì éëéäz` ozi xcq dfi`a ¥¦¤¡¦
,mcdY õeça áéúéð,uega dligz ozi m`dY øãäåjk xg`eáéúéð ¥¦©©£©¥¦
ozi ±íéðôì`lde ,iniptd gafn lríéc÷äì äåönL íLkmc ozn ¦§¦§¥¤¦§¨§©§¦

íéðBéìò,dlrnl ozip mncy zepaxw ±íéðBzçzìmncy zepaxwl ± ¤§¦©©§¦
,xzei dvxn `edy iptn dhnl ozip,õeçì íéðt íéc÷äì äåöî Ck̈¦§¨§©§¦§¦©

.miipevigdn miaeyg miiniptdy meyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migaf(iyily meil)

,gafnd iabòLBäé éaøå,øîBàelry it lr s`,eãøéeid `ly itl §©¦§ª©¥¥§
oke ,wxfp `l` sxyp epi` mcdy ,gafnd y` lr mxihwdl miie`x

.oiziyl micxei `l` mitxyp mpi` mikqpd
:df oipra ziyily dhiy d`ian dpynd,øîBà ïBòîL éaøm` oia ©¦¦§¥

íéëñðe øLk çáfäenr mi`ad,ïéìeñtmnewnl ueg e`viy oebke ©¤©¨¥§¨¦§¦
m` oiae ,e`nhp e`íéøéLk íéëñpä,onvr zngnåeli`çáfäe`ay ©§¨¦§¥¦§©¤©

enr,ìeñteeléôàm`äæå äæenry mikqpd oiae gafd oia -,ïéìeñt ¨£¦¤¨¤§¦
,gafnd iab lr elr m`y `ed oicd,ãøé àì çáfägafnde xg`n ©¤©Ÿ¥¥

,eycwåeli`,eãøé íéëñpägafnd oi`y oerny iax xaeqy itl §©§¨¦¥§
,xg` xac zngn `le mnvr zngn mi`ayk `l` mileqt ycwn

.ecxi gafd zngn mi`ad mikqp jkitle
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migaf(ipy meil)

,zeipevig ze`hg mcdéì ïðéø÷weqtd ly eteq z` mb,'äîéðt' ¨¦©¥§¦¨
la` .miycwd ycew l` e`eaa lqtpeïðéø÷ àìc àëéä ìk'ìà ¨¥¨§Ÿ¨¦©¤

,'LãBwä,lkida mzevny el` minc oebke,'äîéðt' ïðéø÷ àìmpi`e ©¤Ÿ¨¦©§¦¨
.miycwd ycewl mzqpkda milqtpBààîìceqpkp m` mnc lqtp ¦§¨

e zeid ,miycwd ycewlàeä ïîB÷îa àlLdnipt mnc qpkpy - ¤Ÿ¦§¨
.mdl ie`x epi`y mewnl

øîBì éöîéz íàåwtqd z` rixkp m` ±xn`pe,àeä ïîB÷îa àlL §¦¦§¥©¤Ÿ¦§¨
df lre ,mdl ie`x epi`y mewnl dnipt mincd eqpkp seq seqy

.elqtpe dxezd dcitwdly mnca wtzqdl yi oiicrìL øéòNå øt©§¨¦¤
,íéøetékä íBéíécaä ìò ïîcî äfäLyceway oex`d ly ©¦¦¤¦¨¦¨¨©©©¦

,mzevnk ,miycwdìëéäì ïàéöBäåkextd lr mncn zefdl ickz §¦¨©¥¨

xfge ,mpickïñéðëäå,jxevl `ly miycwd ycewl dnipteäî.oicd §¦§¦¨©
,àeä ïîB÷î ïðéøîà éîepi`y xf mewnl mcd qipkdy `xwp df oi` ¦¨§¦©§¨

lr miycwd ycewa dligza mdn zefdl jixv did ixdy ,mdl ie`x
,micad oiaBààîìc,`ny e` ±÷ôðå ìéàBämcd `viy oeik - ¦§¨¦§¨©

miycwd ycewn,my ezevn xak dzyrpe÷ôðaeye ,ixnbl `vi - ¨©
.jka lqti ,eqipkie xefgi m`e ,ie`xd enewn df oi`

øîBì éöîéz íàå,miycwd ycewn mcd `viy xg`ly÷ôðå ìéàBä §¦¦§¥©¦§¨©
÷ôðm` oicd dn wtzqdl yi oiicr ,lqtpe enewn df oi` aey ±äfä ¨©¦¨
ïîcîe` xtd lyxiryd,úëøtä ìòzkextd oia ezevnk ecnera ¦¨¨©©¨Ÿ¤
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc migaf(oey`x meil)

àîéz éëåyénð àëäcinrp df oic z` s` -òaøà eáøòúðazepzn §¦¥¨¨¨©¦§¦§¨§©§©
dlerdnadpznúçàzepznd zyng lk z` wexfi odkde ,xekadn §©©

y meyn ,okzi `l df ,zeaxernd,éëä éày epipyy dnéaø Bì øîà ¦¨¦¨©©¦
òLBäérax` ozna ozpiy jzhiyl ,xfril` iaxlìò øáBò àeä éøä §ª©£¥¥©

éñBz ìaàëä ,óxeqi`éñBz ìaàëéäî óixd ,o`kl `a okidn - ©¦¨¨©¦¥¥¨
daxd eaxrzpy gxken `l` ,xekad mcn zg` dpznn xzei o`k oi`
ozna epzpi recn ,dlia oi` xfril` iaxly iy` axle ,daxda

.llk dlerd mcn ecia dlr `l `ny ixd ,rax`
:iy` ax zhiy z` uxzn `ax,àáø øîà àlàiaxly okzi zn`a ¤¨¨©¨¨

zeziixade dpyndn iy` ax lr zeywdl oi`e ,dlia oi` xfril`
ik ,lirl e`aedyìeìáa,zg` qeka mincd ipy eaxrzpa -àì §¨Ÿ

éâéìt,opaxe xfril` iax ewlgp `l -éâéìt ékewlgp `l` - §¦¦¦§¦¦
ad eaxrzp,úBñBkmc ly qeka dler mc ly qek axrzpy oebk §

y ,z`hgdéì úéà øæòéìà éaøìxaeq -mixne`yïéàBømc z` §©¦¡¦¤¤¦¥¦
md eli`k dhnl ewxefyk z`hgd mc z`e ,dlrnl ewxefyk dlerd

e .siqez la lr xaer epi` okle ,mineäì úéì ïðaøìoi`y mixaeq - §©¨¨¥§
mixne`,ïéàBø.dn`l zeqekd izy ektyiy `ed oicd okl ¦

:`ax ly evexiz lr dywn `xnbdéâéìt àì ìeìááe`l m`d - §¨Ÿ§¦¦
,lelaa mb dpyna ewlgpàéðzäå,`ziixaaàì ,äãeäé éaø øîà §¨©§¨¨©©¦§¨Ÿ

,äìBò íãa áøòúpL úàhç íc ìò íéîëçå øæòéìà éaø e÷ìçð¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦©©©¨¤¦§¨¥§©¨
lkd ixac `l`áø÷iL,dhnle dlrnl mcd mewn iepiy o`k oi`e - ¤¦§©

xzeind mcd z` mi`exy opax mb mixaeq dcedi iaxly meyn
axrzpy ,xyk oaxw mc lr ewlgp `l oke .min `ed eli`kamc §

,òaøðå òáBølkd ixaceáø÷é àlLexfb ik ,aexd `ed xykdyk s` ¥©§¦§¨¤Ÿ¦§©
.raxpde raexd mc daxiyk s` ewxefl `eai `ny,e÷ìçp äî ìò©©¤§§

,øîBà øæòéìà éaøL ,íeî úìòa íãa áøòúpL äîéîz íc ìò©©§¦¨¤¦§¨¥§©©£©¤©¦¡¦¤¤¥
ìeìáa ïéa áø÷ée,úBñBëa ïéaxaeq ik(:fr lirl)zelrdl xeqi`dy ¦§©¥§¨¥§

,axrzpyk `l la` ,ecal `edyk wx `ed men lra mcíéîëçå©£¨¦
,áø÷é àì íéøîBàmyk dxe`kle .axrzpyk s` xq`py mixaeq ik §¦Ÿ¦§©

laa s` ewlgp dcedi iaxlyewlgpy dxaqy epizpyna mb jk ,le
xn`p okidn ixdy ,'mi`ex' mixne` m`d opaxe xfril` iax

.df xaca mb dcedi iax lr dwlg epizpyny
:`xnbd zvxznäãeäé éaøxyk mca wx mzwelgn z` yxtny ©¦§¨

,men lra mca axrzpyéðúî øæòéìà éaøc àaélàz` dpey - ©¦¨§©¦¡¦¤¤©§¥
,mcd z` wexfl xizdy xfril` iax ixac,úBñBëa ïéa ìeìáa ïéa¥§¨¥§

z` epiidc ,zaexrzdn cg` mc wx xiykn xfril` iaxy meyne
axrzpy ote`a eixac z` cinrdl ozip iy` axl ok m` ,xykd mcd
dwixf zaexrzdn wxef odkde mininz mc aexa men lra mc hrn
mcn ozip i`ce jke ,qeka zaxerny men lra mc zenkn dlecbd

.dlia yi mrhn xiykdl gxkd oi`e ,mininzdïðaøåmle` - §©¨¨
,mixyk minc ipin zaexrza mb `id mzwelgny dyxity epizpyn
gxken ,mi`ex mixne`y meyn mincd ipy z` xiykn xfril` iaxe

y iy` axlúBñBëacala,éâéìtmiwleg m`y meyn ,lelaa `le §§¦¦
mc z` ozpy rcp cvik ,dlia oi` xaeq xfril` iaxe lelaa mb

.dhnl dlerd mc z`e dlrnl z`hgd
x`ypde ,oaxwd zligz mc ze`xwp gafnd lr zewxfpy mcd zepzn
zwelgn d`ian `xnbd ,[miixiy] oaxw seq `xwp dwixfd xg`l
icy e` ,ynn ceqid lr ozpidl mikixv miixiyd m` mi`xen`

:gafnd xiw lr epzpiyeðL àì ,ééaà øîàepizpyn dzpyp `l - ¨©©©¥Ÿ¨
(:hr lirl)ozi xne` xfril` iax ,dler mca axrzpy z`hg mcy

,dn`l jtyi mixne` opaxe dlrnl dligzàlàeaxrzpy ote`a ¤¨
inc,äìBòå úàhç úlçzz` wxfy iptl eaxrzpy epiidc §¦©©¨§¨

,zepey`xd odizepznìáàinc eaxrzpúàhç óBñz`hgd ixiiy - £¨©¨
å]zligz,ìkä éøác ,[äìBòz` zzl exq`y minkgl elit` xnelk §¨¦§¥©Ÿ

dfa micen ,mcd mewn z` zepyl xeq`y meyn dlrnl z`hgd mc
y meyn ,dhnl oziyíB÷îzligza mcd zpizpäìBòsewfd xiwa] §¨

`ed ,[`xwiqd hegn dhnlyíB÷îxykd zpizplíééøéLly ¨¦©¦
.mcd mewna iepiy df oi` okle ,z`hgd

:iia` lr wleg sqei axóñBé áø déì øîà,iia`løîà éëäjk-] ¨©¥©¥¨¦¨©
[xn`àaèöéà ïéëéøö íéøéL ,äãeäé áømikixv miixiyd - ©§¨¦©¦§¦¦¦§©¨

xiwd lr `le ,`ahvi`k zi`xpd ceqid zhila lr `weec jtyidl
zepzn zligz myl sewfd xiwa zaexrzd mcn zrk ozi m`e ,sewfd
opax mixaeq ezrcle ,miixiyd mc mewn z` dpyn `ed ,dler

.z`hg ixiiya dler zligz eaxrzpa elit` dn`l jtyiy
:ef zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦

ïBòîL,[iia`k]óBñ ìáà ,äìBòå úàhç úlçz àlà eðL àì ¦§Ÿ¨¤¨§¦©©¨§¨£¨
å ,úàhçzligzøîà .íéøéL íB÷î äìBò íB÷î ìkä éøác ,äìBò ©¨§¨¦§¥©Ÿ§¨§¦©¦¨©

àîézéàå ,ïðçBé éaøz`f xn`y mixne` yie -ïééãò ,øæòìà éaø ©¦¨¨§¦¥¨©¦¤§¨¨£©¦
,ú÷Bìçî àéäz`hg zligza od ,ewlgp xfril` iaxe opax ,xnelk ¦©£¤

.[dcedi axk] dler zligze z`hg seqa ode dlere
:`ahvi` mikixv miixiy mixaeqd lr `iyew d`ian `xnbdáéúî¥¦

[dywd-]äãeäé øa àðeä áøaezk ,`ziixaa epipy ,sqei axl ©¨©§¨
xeka oipra dxeza(fi gi xacna)'eke xFW xFkA K`'zyxec ,'md Wcw ©«Ÿ¤¥

`ziixadíä Lã÷,mdy enk ycew cinz ex`yi xekad iycw - Ÿ¤¥
Lelit`áøòúð íàxekad mcéàî ,eáø÷é ,íéøçà íéLã÷ íãa ¤¦¦§¨¥§©¨¨¦£¥¦¦§§©

åàìly mincd eaxrzpy ote`a `ziixad dxaic `l m`d -óBñ ¨
äìBò,miixiy oick `ahvi`a enewnyåzligzøBëaxiwa enewny ¨§§

z` dligzkl ozep `ed ixd ,'md ycw' xn`py oeike ,sewfd
ixiiy mb ea miaxerny s`e ,xekad mc zngn sewfd xiwa zaexrzd

,`ahvi`d lr ozpil mpicy dlerddpéî òîLe,o`kn gken - §©¦¨
yäìBò íB÷î`ed.íéøéL íB÷î §¨§¦©¦

:`xnbd daiynàìmicnl 'md ycw'ny xnel `ziixad zpeek oi` - Ÿ
z` xizdl `l` ,dler seqa axrzpy xeka zligz mc z` xiykdl

ince äìBò úléçzzligzøBëa.eaxrzpy §¦©¨§
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàîeeprinyny yecigd edne - ©¨©§©¨

hegn dhnl mzpizp mewny minc ipyy heyt ixd ,dfa `pzd
`ed yecigdy xn`z m`e .mnewna epzpiy ,eaxrzpy `xwiqdïéàc§¥

äæ úà äæ íéìháî ïéìBògafn iab lr milerd minc oi`y - ¦§©§¦¤¤¤
mincd ipy `l` ,aex `ed mdn cg`y s` ipyd z` cg` milhan

ixd .el elréàä,df yecig -îweqtd(gi fh `xwie)øtä ícî ç÷ìå' ©¥§¨©¦©©¨
à÷ôð 'øéòOä ícîedaexn xtd mcy reciy s`y ,cnlp `ed - ¦©©¨¦¨§¨

oiicr weqtdy dnne ,xiryd mc lhazp dxe`kl ok m`e ,xiry lyn
z` df milhan mpi` gafnl oilerdy micnl ep` 'xiry mc' e`xew
ly mincd eaxrzpay cenll aeyp 'md ycw' weqtdn ok m`e ,df
mikixv miixiy mixaeql dywe ,eaxwiy ,dler seqe xeka zligz

.`ahvi`
zwelgn :`xnbd daiynàéä éàpzoiler oi`y micnl okidn ©¨¥¦

,df z` df oilhandéì à÷ôðc àkéàz`f ecnly mi`pzdn yi - ¦¨§¨§¨¥
àëäî,'md ycw' `xwndn -déì à÷ôðc àkéàåz`f ecnly yie - ¥¨¨§¦¨§¨§¨¥
àëäîcne xtd mcn gwle' `xwndn -z` dpyy `pzde ,'xiryd m ¥¨¨

miixiy oi`y eixacn dgked oi` okle ,'md ycw'n cnl `ziixad
.`ahvi` mikixv

:`ahvi` mikixv miixiy mixaeqd lr ,`ziixan dywn `axáéúî¥¦
[dywd-]àáømikixv miixiyy exaqy opgei iaxe dcedi ax lr ¨¨

dler zyxta weqta aezk ,`ziixaa epipyy ,`ahvi`(d ` `xwie)

ïøäà éða eáéø÷äå'mipdMdícä úà e÷øæå ícä úàgAfOd lr §¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤©¨©©¦§¥
,`ziixad zxxan ,'ebe 'aiaqäî ¨¦©
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קכי oifge` mipy` cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

.áøòúðá ð"ä ú"ëådlerd on zepzn 'c ozn xeriya xekad on zg` dpzn

dlerd on i`ce zepzn 'c oipzip ediy xn`w ozyng epzpi 'c ozna epzpi xn`wce

la lr xeari `le odipy lr zg` dpzna eice dlia yi xninl ryedi iax `z`e

:oi`ex dil zilc siqezéñåú ìá àëä.àëéäî óxekad on o`k oi` ixdick `l`

:dpznøîà àìà.àáøopipyc iiepy jpd lk

ipzwc el elr mipezgzd i`cec oipyz `l

xn`w dler zligzl oia mixiy myl oia

`aeh `ki`ca zg` dpzna 'c oznc 'ipzne

`"xl dpin rnyz `l d"t`e xn`w cg lkn

iiepyl `ki`c iy` axl dywzc dlia yi

'ipzne mipezgze mipeilrc lirlc 'ipzn `d

`l` ibilt lelaa e`l zg` ozna 'c oznc

mipeilra `"x xn`we zeqek zaexrza

dhnle dlrnl mdipy ozic mipezgze

(z`hg) mc z` ip` d`exe oixyk mdipye

xekae dlera oke min `ed eli`k dlrnl

z` ip` d`exe qeke qek lkn 'c ozep

(xekae dlera oke) min `ed eli`k ztqezd

b"r`e dn`l jtyie oi`ex edl zil opaxe

ibelti`l `ki` inp lelaa `zbelt jdc

dlia oi`e dlia yia inp ibilt cere ikda

el elr mipezgzde ipzwc `zipzn jd edin

`ed ixd ipzwc inp 'ipzne dlia yi rnync

`aeh aixri`ac rnync siqez la lr xaer

k"re dlia yic rnyn xykn d"t`e i`w

dlia oi` `"xl mlerlc iniiw lelaa e`l

xekaa `l `"x xiykn ded `l lelaa i`c

i`dne aidi `w i`dn `nlcc dlera `le

oke zg`a 'c eaxrzp k"` `l` aidiw `l

`le 'ca 'c eaxrzp k"` `l` dlere dlera

aidiwe mipeilr `aexa `l` dlere z`hga

dcal z`hge cere mipezgz xeriy dlrnl

edl zilc dn`l jtyi opaxle el dlrz

:oi`ex.áéø÷éùoi`ex edl zi` inp opaxc

:`id dcedi iax e`l 'ipzneøîåà à"øù
.áéø÷émen yixcc mdn cg` axw `l 'it`e

i"r `d rnyn `ed dipira mkl evxi `l ma

dcedi 'xcne 'ek lelaa oia evxi zaexrz

oia dlere z`hga s`e oi`exa `zbelt inwene 'ipzna dilr ibiltc opaxl rnyp

xiykn inp xekae dler iabe el elr mipezgzd `"xl ipzwe iniiw zeqeka oia lelaa

men zlraa `zbelt iwenc `"xc `ail` dcedi iax ipyne :dlia yi `nl` 'ipzna

'xc dilr ibiltc opaxl la` cere men zlra xeriy gafna aidiwe xyk `aexc oebk lela oiprl iy` ax dl iwene zeqeka oia lelaa oia 'ipzne '` `l` `"xl xyk oi`c

l edl xykne oixyk mdipyc `kida s` `zbelt 'inwene dcedi`l` xykn ded `l lelaa i`c ediiexza xfril` iax xiykn d"yne opaxe `"x ibilt zeqeka ediieexz

:lirl `pniwe`ck.åðù àìopax ilqt `idda mnc ozn iptl eaxrzpy dlere z`hg zlgza `l` dn`l jtyi opax ixn`c lirlc 'ipznc dlere z`hgc `zbelt jd

:z`hg xykd iptn hegd on dlrnl dlerd z` zzl onewn z` zepyl xeq`e oi`ex edl zilc.úàèç óåñ ìáàz`hg ixiy (ea) eaxrzpy dler zlgza axrzpy

:mewn iepiy o`k oi`e ceqil oizzey odili`ne gafnd xiwl mwxfie z`hg ixiyl xyk dler ozn zligz mewnc hegd on dhnl dpzie zwelgn o`k oi` dler zligza

.àáèöéà ïéëéøö`dn dil aizen onwle dn`l jtyi opaxl inp dlere z`hg seqae dler htynk sewfd xiwl mwxfi `le `ahvi`k ieyrd ynn ceqid iab lr mktyiy

:dhnl ozie xefgiy micen el`e el` jlnp `le dlrnl ozp lirl `ipzc.ú÷åìçî àéä ïééãòoi`ex dil zi`c `"xle `ed mewn cg e`lc dler zligze z`hg seqa s`

:dn`l jtyi opaxle xyk.íä ùã÷axrzpy oebk `nwezin opaxle eaxwie mny z` eca` `l mixg` minca eaxrzp m`y edi oziieda md dil rnyne aizk xekaa

ipzwe dler ly gafnl ceqi oz (.`p lirl) onewn edfi`a oxn`ck z`hg ixiy mewnl oiklede mixiy `edy dler seqa axri`c e`l i`ne z`hga `le ezenk mipezgza

:dlgzkl mixiy zkityl xyk mewn `ed xeka zlgze dler zligz mewn `nl` dler zligz mewn enewny dlgzkl ea xyk xeka zligzc.øåëáå äìåò úìéçú àì
:oixiyk mdipy dlia yi opaxlc oeike mdl cg` mewn mdipyc.ïì òîùî à÷ éàîå:odl cg` mewne li`ed `xwïéìåò ïéàã.äæ úà äæ ïéìèáîlr daexn cg` elit`e

:hrend lha `l exiag.ïì à÷ôð øéòùä íãîå øôä íãî ç÷ìåî éàägafnd zepxw mc ozna k"di [ly] xiryd mce xt mc oiaxrny (.ak sc) dax unewda zegpna

:df z` df oilhan oi`y oilerl o`kn xiryd mcn daexn xtd mcy reci xacde iniptd.'åë äéì à÷ôðã àëéà:`zrnya `zbelt yxtn onwleì"ú äî å÷øæå åáéø÷äå
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b"dìáàzinexc ziaxrn oxwa `idy ixiin dler ly dipy dpzna .dlere z`hg seq

opaxl dn`l jtyi dler ly dpey`x dpzna la` z`hg ly mixiy mewn dfc

edin zinexc ziaxrn oxwa mixiye zipetv zigxfn oxwa dler mcc mixiy mewn df oi`c

`inec (.bp sc lirl) el jenqa 'irac `nrhn `l` weqtd on epi` inexc ceqic oeik l"i

mpzi m` `citw oi` k"` miinipt mixiyc

oke dler zlgz mc xiykdl zipetv zigxfna

jlnp `le dlrnl ozp iab jenqa zvw giken

dler mewnc igeke`l irae dhnl ozie xefgi

zepzn llk oiicr ozp `ly rnyne mixiy mewn

jxc dpti k"` (ocala) dlerdlgz ozie l`ny

ozie mixiy mewn `edy zinexc ziaxrn oxwa

b"d :zepaxw izya mixiyéàîdniz .l"nw

'a dil zi`ck xnl eaxwic ol rnyn `w `aeh

lr xarc b"r` cg` ozn xnle 'c ody zepzn

aidic oeik l"i `nye siqez la e` rxbz la

la meyn `l mbe siqez la `kil min myl

`lae epaxw owzne dyrz l`e ayc oeik rxbz

:j"exa .inp `xw

éàðú`ki`e `kdn dl `wtpc `ki` `id

wgec dnl dniz .`kdn dl `wtpc

(:ak zegpn) dax unewdac `id i`pz xnel

`iyw oilere epine oin `ki`c cr `ni`e jixt

oipr epi` m`c jixhvi` md ycw `xw `nil

cegl oilerl oiprl edpz oilere epine oinl

`ail` `kdc dyw cere epin `ly ied elit`

`iddl opgei iax xn`w mzde `niiw opgei 'xc

jixhvi`c `nip w"re xtd mcn gwlec dyxc

lr xeari `ly ick dn`l jtyiy c"qc meyn

`py i`nc w"re rxbz la lre siqez la

ryedi 'x dcenc dlrnla dhnl eaxrzpy

zg` ozne df xiykdl df mipyn oi`e jtyic

`niz ike rxbz la lr xaere mipyn 'c ozna

oi` jtyi zxn` i` 'c ozna '` oznc meyn

lqtpy xyrne xeka oebk mdizgz mlyl jiiy

mlyl xyt`c lqtpy z`hge dler la`

xninl `ki` i`n dacp zler jtyi mdizgz

mipzipa dlrnl mipzipc inc `lc l"i edine

xiykdl dler mc micia leqtl el oi` dhnl

edine ip`y dyrz l`e ay enewna cner `l` micia elqet epi`y `kd la` z`hg mc

oipzipae siqez la meyn xaere zg` dpzn cal zepzn 'a ozil aiigc dpync dyw `"xl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc migaf(oey`x meil)

àîéz éëåyénð àëäcinrp df oic z` s` -òaøà eáøòúðazepzn §¦¥¨¨¨©¦§¦§¨§©§©
dlerdnadpznúçàzepznd zyng lk z` wexfi odkde ,xekadn §©©

y meyn ,okzi `l df ,zeaxernd,éëä éày epipyy dnéaø Bì øîà ¦¨¦¨©©¦
òLBäérax` ozna ozpiy jzhiyl ,xfril` iaxlìò øáBò àeä éøä §ª©£¥¥©

éñBz ìaàëä ,óxeqi`éñBz ìaàëéäî óixd ,o`kl `a okidn - ©¦¨¨©¦¥¥¨
daxd eaxrzpy gxken `l` ,xekad mcn zg` dpznn xzei o`k oi`
ozna epzpi recn ,dlia oi` xfril` iaxly iy` axle ,daxda

.llk dlerd mcn ecia dlr `l `ny ixd ,rax`
:iy` ax zhiy z` uxzn `ax,àáø øîà àlàiaxly okzi zn`a ¤¨¨©¨¨

zeziixade dpyndn iy` ax lr zeywdl oi`e ,dlia oi` xfril`
ik ,lirl e`aedyìeìáa,zg` qeka mincd ipy eaxrzpa -àì §¨Ÿ

éâéìt,opaxe xfril` iax ewlgp `l -éâéìt ékewlgp `l` - §¦¦¦§¦¦
ad eaxrzp,úBñBkmc ly qeka dler mc ly qek axrzpy oebk §

y ,z`hgdéì úéà øæòéìà éaøìxaeq -mixne`yïéàBømc z` §©¦¡¦¤¤¦¥¦
md eli`k dhnl ewxefyk z`hgd mc z`e ,dlrnl ewxefyk dlerd

e .siqez la lr xaer epi` okle ,mineäì úéì ïðaøìoi`y mixaeq - §©¨¨¥§
mixne`,ïéàBø.dn`l zeqekd izy ektyiy `ed oicd okl ¦

:`ax ly evexiz lr dywn `xnbdéâéìt àì ìeìááe`l m`d - §¨Ÿ§¦¦
,lelaa mb dpyna ewlgpàéðzäå,`ziixaaàì ,äãeäé éaø øîà §¨©§¨¨©©¦§¨Ÿ

,äìBò íãa áøòúpL úàhç íc ìò íéîëçå øæòéìà éaø e÷ìçð¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦©©©¨¤¦§¨¥§©¨
lkd ixac `l`áø÷iL,dhnle dlrnl mcd mewn iepiy o`k oi`e - ¤¦§©

xzeind mcd z` mi`exy opax mb mixaeq dcedi iaxly meyn
axrzpy ,xyk oaxw mc lr ewlgp `l oke .min `ed eli`kamc §

,òaøðå òáBølkd ixaceáø÷é àlLexfb ik ,aexd `ed xykdyk s` ¥©§¦§¨¤Ÿ¦§©
.raxpde raexd mc daxiyk s` ewxefl `eai `ny,e÷ìçp äî ìò©©¤§§

,øîBà øæòéìà éaøL ,íeî úìòa íãa áøòúpL äîéîz íc ìò©©§¦¨¤¦§¨¥§©©£©¤©¦¡¦¤¤¥
ìeìáa ïéa áø÷ée,úBñBëa ïéaxaeq ik(:fr lirl)zelrdl xeqi`dy ¦§©¥§¨¥§

,axrzpyk `l la` ,ecal `edyk wx `ed men lra mcíéîëçå©£¨¦
,áø÷é àì íéøîBàmyk dxe`kle .axrzpyk s` xq`py mixaeq ik §¦Ÿ¦§©

laa s` ewlgp dcedi iaxlyewlgpy dxaqy epizpyna mb jk ,le
xn`p okidn ixdy ,'mi`ex' mixne` m`d opaxe xfril` iax

.df xaca mb dcedi iax lr dwlg epizpyny
:`xnbd zvxznäãeäé éaøxyk mca wx mzwelgn z` yxtny ©¦§¨

,men lra mca axrzpyéðúî øæòéìà éaøc àaélàz` dpey - ©¦¨§©¦¡¦¤¤©§¥
,mcd z` wexfl xizdy xfril` iax ixac,úBñBëa ïéa ìeìáa ïéa¥§¨¥§

z` epiidc ,zaexrzdn cg` mc wx xiykn xfril` iaxy meyne
axrzpy ote`a eixac z` cinrdl ozip iy` axl ok m` ,xykd mcd
dwixf zaexrzdn wxef odkde mininz mc aexa men lra mc hrn
mcn ozip i`ce jke ,qeka zaxerny men lra mc zenkn dlecbd

.dlia yi mrhn xiykdl gxkd oi`e ,mininzdïðaøåmle` - §©¨¨
,mixyk minc ipin zaexrza mb `id mzwelgny dyxity epizpyn
gxken ,mi`ex mixne`y meyn mincd ipy z` xiykn xfril` iaxe

y iy` axlúBñBëacala,éâéìtmiwleg m`y meyn ,lelaa `le §§¦¦
mc z` ozpy rcp cvik ,dlia oi` xaeq xfril` iaxe lelaa mb

.dhnl dlerd mc z`e dlrnl z`hgd
x`ypde ,oaxwd zligz mc ze`xwp gafnd lr zewxfpy mcd zepzn
zwelgn d`ian `xnbd ,[miixiy] oaxw seq `xwp dwixfd xg`l
icy e` ,ynn ceqid lr ozpidl mikixv miixiyd m` mi`xen`

:gafnd xiw lr epzpiyeðL àì ,ééaà øîàepizpyn dzpyp `l - ¨©©©¥Ÿ¨
(:hr lirl)ozi xne` xfril` iax ,dler mca axrzpy z`hg mcy

,dn`l jtyi mixne` opaxe dlrnl dligzàlàeaxrzpy ote`a ¤¨
inc,äìBòå úàhç úlçzz` wxfy iptl eaxrzpy epiidc §¦©©¨§¨

,zepey`xd odizepznìáàinc eaxrzpúàhç óBñz`hgd ixiiy - £¨©¨
å]zligz,ìkä éøác ,[äìBòz` zzl exq`y minkgl elit` xnelk §¨¦§¥©Ÿ

dfa micen ,mcd mewn z` zepyl xeq`y meyn dlrnl z`hgd mc
y meyn ,dhnl oziyíB÷îzligza mcd zpizpäìBòsewfd xiwa] §¨

`ed ,[`xwiqd hegn dhnlyíB÷îxykd zpizplíééøéLly ¨¦©¦
.mcd mewna iepiy df oi` okle ,z`hgd

:iia` lr wleg sqei axóñBé áø déì øîà,iia`løîà éëäjk-] ¨©¥©¥¨¦¨©
[xn`àaèöéà ïéëéøö íéøéL ,äãeäé áømikixv miixiyd - ©§¨¦©¦§¦¦¦§©¨

xiwd lr `le ,`ahvi`k zi`xpd ceqid zhila lr `weec jtyidl
zepzn zligz myl sewfd xiwa zaexrzd mcn zrk ozi m`e ,sewfd
opax mixaeq ezrcle ,miixiyd mc mewn z` dpyn `ed ,dler

.z`hg ixiiya dler zligz eaxrzpa elit` dn`l jtyiy
:ef zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦

ïBòîL,[iia`k]óBñ ìáà ,äìBòå úàhç úlçz àlà eðL àì ¦§Ÿ¨¤¨§¦©©¨§¨£¨
å ,úàhçzligzøîà .íéøéL íB÷î äìBò íB÷î ìkä éøác ,äìBò ©¨§¨¦§¥©Ÿ§¨§¦©¦¨©

àîézéàå ,ïðçBé éaøz`f xn`y mixne` yie -ïééãò ,øæòìà éaø ©¦¨¨§¦¥¨©¦¤§¨¨£©¦
,ú÷Bìçî àéäz`hg zligza od ,ewlgp xfril` iaxe opax ,xnelk ¦©£¤

.[dcedi axk] dler zligze z`hg seqa ode dlere
:`ahvi` mikixv miixiy mixaeqd lr `iyew d`ian `xnbdáéúî¥¦

[dywd-]äãeäé øa àðeä áøaezk ,`ziixaa epipy ,sqei axl ©¨©§¨
xeka oipra dxeza(fi gi xacna)'eke xFW xFkA K`'zyxec ,'md Wcw ©«Ÿ¤¥

`ziixadíä Lã÷,mdy enk ycew cinz ex`yi xekad iycw - Ÿ¤¥
Lelit`áøòúð íàxekad mcéàî ,eáø÷é ,íéøçà íéLã÷ íãa ¤¦¦§¨¥§©¨¨¦£¥¦¦§§©

åàìly mincd eaxrzpy ote`a `ziixad dxaic `l m`d -óBñ ¨
äìBò,miixiy oick `ahvi`a enewnyåzligzøBëaxiwa enewny ¨§§

z` dligzkl ozep `ed ixd ,'md ycw' xn`py oeike ,sewfd
ixiiy mb ea miaxerny s`e ,xekad mc zngn sewfd xiwa zaexrzd

,`ahvi`d lr ozpil mpicy dlerddpéî òîLe,o`kn gken - §©¦¨
yäìBò íB÷î`ed.íéøéL íB÷î §¨§¦©¦

:`xnbd daiynàìmicnl 'md ycw'ny xnel `ziixad zpeek oi` - Ÿ
z` xizdl `l` ,dler seqa axrzpy xeka zligz mc z` xiykdl

ince äìBò úléçzzligzøBëa.eaxrzpy §¦©¨§
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàîeeprinyny yecigd edne - ©¨©§©¨

hegn dhnl mzpizp mewny minc ipyy heyt ixd ,dfa `pzd
`ed yecigdy xn`z m`e .mnewna epzpiy ,eaxrzpy `xwiqdïéàc§¥

äæ úà äæ íéìháî ïéìBògafn iab lr milerd minc oi`y - ¦§©§¦¤¤¤
mincd ipy `l` ,aex `ed mdn cg`y s` ipyd z` cg` milhan

ixd .el elréàä,df yecig -îweqtd(gi fh `xwie)øtä ícî ç÷ìå' ©¥§¨©¦©©¨
à÷ôð 'øéòOä ícîedaexn xtd mcy reciy s`y ,cnlp `ed - ¦©©¨¦¨§¨

oiicr weqtdy dnne ,xiryd mc lhazp dxe`kl ok m`e ,xiry lyn
z` df milhan mpi` gafnl oilerdy micnl ep` 'xiry mc' e`xew
ly mincd eaxrzpay cenll aeyp 'md ycw' weqtdn ok m`e ,df
mikixv miixiy mixaeql dywe ,eaxwiy ,dler seqe xeka zligz

.`ahvi`
zwelgn :`xnbd daiynàéä éàpzoiler oi`y micnl okidn ©¨¥¦

,df z` df oilhandéì à÷ôðc àkéàz`f ecnly mi`pzdn yi - ¦¨§¨§¨¥
àëäî,'md ycw' `xwndn -déì à÷ôðc àkéàåz`f ecnly yie - ¥¨¨§¦¨§¨§¨¥
àëäîcne xtd mcn gwle' `xwndn -z` dpyy `pzde ,'xiryd m ¥¨¨

miixiy oi`y eixacn dgked oi` okle ,'md ycw'n cnl `ziixad
.`ahvi` mikixv

:`ahvi` mikixv miixiy mixaeqd lr ,`ziixan dywn `axáéúî¥¦
[dywd-]àáømikixv miixiyy exaqy opgei iaxe dcedi ax lr ¨¨

dler zyxta weqta aezk ,`ziixaa epipyy ,`ahvi`(d ` `xwie)

ïøäà éða eáéø÷äå'mipdMdícä úà e÷øæå ícä úàgAfOd lr §¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤©¨©©¦§¥
,`ziixad zxxan ,'ebe 'aiaqäî ¨¦©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migaf(oey`x meil)

íc íc øîBì ãeîìzheyt ixd ,mc zeaiza aezkd epcnln dn - ©§©¨¨
.hgeyy xg` wexfle lawl el yi mcd z`yàìà éì ïéà ìåëéù)

(áø÷ú íééçî óàù äúøåîúá åáøòúðù åìà:`ziixad zx`an
ik ,azkil dkxved odn zg`øîBà äzà ïépî]m`yíc áøòúð ¦©¦©¨¥¦§¨¥¨

äìBò íca äìBò,zxg`e`äøeîz íca äìBò íce` ,dler ly ¨§©¨¨¨§©§¨
eáø÷é ,ïéìeç íca äìBò íc,exiag lr daexn cg`dy s` ,mincd ¨¨§©¦¦§§

,'íc íc' øîBì ãeîìzxyk mc aeyg `ed xg`a axrzpyk s`y ©§©¨¨
.lha epi`e
éì ïéà ìBëicenllàlàz`elày,eáø÷éiptneáøòúp íà óàL ¨¥¦¤¨¥¦§§¤©¦¦§¨§

,eáø÷é ,íéiçîmdipy eaxwi ,dxenza e` dlera daxrzpy dler ik ¥©¦¦§§
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,àëäî déì à÷ôðc àkéà .àéä éàpz .à÷ôð 'øéòOä©¨¦¨§¨©¨¥¦¦¨§¨§¨¥¥¨¨
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éìé àì ,'íc íc'îàlà .eäì òîLî àì ,'íc íc' .ó ¦¨¨Ÿ¨¦¨¨Ÿ©§©§¤¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migaf(oey`x meil)

íc íc øîBì ãeîìzheyt ixd ,mc zeaiza aezkd epcnln dn - ©§©¨¨
.hgeyy xg` wexfle lawl el yi mcd z`yàìà éì ïéà ìåëéù)

(áø÷ú íééçî óàù äúøåîúá åáøòúðù åìà:`ziixad zx`an
ik ,azkil dkxved odn zg`øîBà äzà ïépî]m`yíc áøòúð ¦©¦©¨¥¦§¨¥¨

äìBò íca äìBò,zxg`e`äøeîz íca äìBò íce` ,dler ly ¨§©¨¨¨§©§¨
eáø÷é ,ïéìeç íca äìBò íc,exiag lr daexn cg`dy s` ,mincd ¨¨§©¦¦§§

,'íc íc' øîBì ãeîìzxyk mc aeyg `ed xg`a axrzpyk s`y ©§©¨¨
.lha epi`e
éì ïéà ìBëicenllàlàz`elày,eáø÷éiptneáøòúp íà óàL ¨¥¦¤¨¥¦§§¤©¦¦§¨§

,eáø÷é ,íéiçîmdipy eaxwi ,dxenza e` dlera daxrzpy dler ik ¥©¦¦§§
zelerk eaxwie zeler ikxvl exkniy mpic oilega daxrzpae ,dler

.eaxrzpyïépîyáøòúp eìéôàdler mcamcíLàs` ,eaxwi ¦©¦£¦¦§¨¥§¨¨
.men ma letiy cr erxiy mpic miign eaxrzp m`yéðà àéáà̈¦£¦

mb ef 'mc' zaizn cenllúàdler mca áøòúðLmc,íLàiptn ¤¤¦§¨¥§¨¨
,íéLã÷ éLc÷ eìàå eìàL.dlera dler zaexrzl mineceïépî ¤¥¨¥¢§¥¢¨¦¦©¦

áøòúð eìéôàdler mcamcíéîìLe äãBzmilw miycw mdy £¦¦§¨¥§¨§¨¦
.eaxwi,íéîìLáe äãBza áøòúpL úà éðà àéáàiptneìàå eìàL ¨¦£¦¤¤¦§¨¥§¨¦§¨¦¤¥¨¥

a mipzip,òaøà ïzî.dlera dlerl dnec maexireeìéôà ïépî ©©©§©¦©¦£¦
áøòúðdler mcamcáe] øBëamcáe [øNòîmc,çñtozip `ly ¦§¨¥§§§©£¥§¤©

.eaxwiy zg` dpzn `l` mncnøîBì ãeîìzdlera,['íc íc' ©§©¨¨
.eaxwi ,el`a axrzpa s`y cnlp ipyd 'mc'ne

:`ax dywnåàì éàîmc axrzpa s` zwqer dpi` `ziixad m`d - ©¨
e äìBò óBñzligz,øBëasewfd xiwd lr dlerd ixiiy eaxwiy ¨§

,xeka mc zpizp mewna gafnadpéî òîLeyíB÷î äìBò íB÷î §©¦¨§¨§
,íéøéLzvxzn .dcedi axl dywe ,`ahvi` mikixv miixiy oi`e ¦©¦
:`xnbdàìmc axrzpa `l` `ziixad dwqräìBò úléçz Ÿ§¦©¨

ezligz,øBëa.gafna sewfd xiwd lr mipzip mdipyy §
:`xnbd dgecïì òîLî à÷ éàîe,jka `ziixad epl drinyn dn - ©¨©§©¨

dycigy xnel oi`e .dey mincd ipy mewn ixdïéìháî ïéìBò ïéàc§¥¦§©§¦
,äæ úà äæixdyà÷ôð 'øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìe'î.[cnlp-] ¤¤¤¦§¨©¦©©¨¦©©¨¦¨§¨

zwelgn :`xnbd daiynàëäî déì à÷ôðc àkéà ,àéä éàpzmc'n ©¨¥¦¦¨§¨§¨¥¥¨¨
,[o`k `ziixak] 'mcàëäî déì à÷ôðc àkéàåozip ok m`e ,'gwle'n §¦¨§¨§¨¥¥¨¨

.xekae dler zligza `ziixad ixac cinrdl
`xnbd ,df z` df milhan oiler oi`y oipn mi`pz ewlgp lirl

:`xnbd zxne` .exiagk cg` lk cnl `l recn zx`anéàpz éðäå§¨¥©¨¥
y oaen ,'mc mc'ne 'md ycw'n ecnlyícîe øtä ícî ç÷ìe'î¥§¨©¦©©¨¦©

éôìé àì 'øéòOä,ecnl `l -éøáñ÷mixaeqy meyn ±yïéà ©¨¦Ÿ¨§¦¨¨§¦¥
úBðøwì ïéáøòîlr ezzl xiryd mc mr xtd mc z` miaxrn oi` ± §¨§¦©§¨

ozip `l okle ,envr ipta cg` lkn dfn `l` ,iniptd gafn zepxw
ecnly mi`pzd recn oaen oke .llk eaxrzp `l ixdy myn cenll

,'md ycw'ne 'gwle'nîly ieaixdéìé àì 'íc íc'óik ,ecnl `l ± ¦¨¨Ÿ¨¦
zeaizeäì òîLî àì 'íc íc'.dyxcl zexzeiny ¨¨Ÿ©§©§

:`xnbd zl`eyàlà,'gwle'ne 'mc mc'n ecnly mi`pzdLãB÷'î ¤¨¦¤
.éôìé àì àîòè éàî 'íä:`xnbd daiynéøáñ÷,jk eyxclLãB÷' ¥©©£¨Ÿ¨§¦¨¨§¦¤

,'íä`weec,äáéø÷ ïúøeîz ïéàå ïéáéø÷ íädpi` xeka zxenzy ¥¥§¥¦§¥§¨¨§¥¨
.daixw

:`xnbd zxxanCãéàåoi`y cnl okidn ,'md ycw'n cnly `pzd - §¦¨
:`xnbd daiyn .daixw xeka zxenzî déì à÷ôð'äN íà øBL íà ¨§¨¥¦¦¦¤

,'àeä 'äìhrnne÷ Búøeîz ïéàå áø÷ 'àeä'.äáéø ©¨¥§¥§¨§¥¨
:miixiy mewn dler mewny `ziixan di`x d`ian `xnbdàz̈

,òîL,eaxrzpy dhnl ozipd mce dlrnl ozipd mc ,`ziixaa epipy §©
eïúðzaexrzdnCìîð àìå äìòîì,minkgaíéãBî elàå elà ¨©§©§¨§Ÿ¦§©¥¨¥¦

.Bì ïéìBò elàå elàå ,ähîì ïzéå øBæçiL¤©£§¦¥§©¨§¥¨¥¦
:`xnbd zxne`åàì éàî,zwqer `l `ziixad m`d -áeøòéàc- ©¨§¦¨
mc eaxrzpyúàhçdlrnl ozipyäìBòå,dhnl ozipyïåéëå ©¨§¨§¥¨
déì áéäécmcdn ozp xaky -,äìòîìz`hgd mcn xzepdeäì eåä §¨¦¥§©§¨¨§

íéøéL,ceqil jtydl mpicyéðz÷åyelàå elàxfril` iaxe opax ± ¦©¦§¨¨¥¥¨¥
lirl ewlgpy(:hr)enewna `ly ozipy mcd z` mi`ex mixne` m`

,min `ed eli`k,ähîì ïzéå øBæçiL íéãBîdlerd zligzl lireie ¦¤©£§¦¥§©¨
,dhnl mdipy mewny z`hgd ixiiyedpéî òîLeyäìBò íB÷î §©¦¨§¨

,íéøéL íB÷îmewna miixiyd ozil o`k exizd opax s` ixdy §¦©¦
.dlerd zligz
:`xnbd dgecàúà ékribdyk -,øîà óñBé øa ÷çöé áøjkéøîà ¦£¨©¦§¨©¥¨©¨§¦

àáøòîa,l`xyi ux` ipa -áøòéàc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëämc §©£¨¨¨¨§©¨§¦©§§¦¨©
zligzäðBöéçä úàhç,dlrnl ozipyíéøéLazinipt z`hg ly ©¨©¦¨§¦©¦

mdipy ixiiy ecia dzre ,dlrnl ozpe jlnp `le .ceqil jtypy
.dhnl ozie xefgiy opax micen okl ,ceqil jtydl mpicy

ééaà déì øîà,wgvi axløî àîéðåzyxit `l recn ±ïBâk ¨©¥©©¥§¥¨©§
íéøéLa áøòéàcmdixiiyy micen lkdy ,dzenk dpevig z`hg ly §¦¨©§¦©¦

:`xnbd daiyn .cg` mewna miktypïì òîLî à÷ àä àîìc± ¦§¨¨¨©§©¨
y ,ok cinrdy dna wgvi ax eprinyd df `nyøîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©

zkityyíéøéLzinipt lyïéákòîm`y dcen ,oaxwd zexyk z` ¦©¦§©§¦
eøñç,ceqil ektypy iptl mdn hrn,ïéákòî ïéàz` jetyie ¨§¥§©§¦

zinipte dpevig zaexrza `ziixad zwqery oeike .ceqil x`ypd
mzpizpa exqgpy ziniptd ixiiy z` dxiykdy dnn df rnyp

.dlrnl
lirl `xnbd ivexizk cinrp `l recn zl`ey `xnbd(:t):àdéì øî ¨©¥

àéää àðîé÷Bà àä ,àðéáøì äàôñBz àáøepcnrd lirl ixd ± ¨¨§¨¨§©¦¨¨¦§¨©¦
ef `ziixaíéðBéìò àaeøaozipy z`hg mc aex axrzpy ote`a - §¨¤§¦

,dler mc hrna ,dlrnlãBòå ,íéðBzçz øeòéL äìòîì áéäé à÷å§¨¨¦§©§¨¦©§¦§
mc lk xeriyk my ozepyk wx dlrnl zzl xizd xfril` iaxe ±
mcn edyn my wxf i`ce df ote`ay ,xzei hrne mipezgzd
`le z`hg ixiiy myl dhnl mcd x`y jetyi jk xg`e ,mipeilrd
mewn dler mewny iia` zhiyl myn di`x oi` ok m`e ,dler myl

.z`hg ixiiy myl wx `id ezkity ixdy ,miixiy
déì øîà],[`piax(äìéá ïéà) àøwéòî eøîàã ïàîì éléî éðä ¨©¥¨¥¦¥§©§¨§¥¦¨¨

[éâéìt ìeìaa]ewlgpy `ibeqd zligza exn`y dn itl `weec df - §¨§¦¦
mipte`a `ziixad cinrdl epwwfede ,zg` qeka mdipy ellapa

mle` ,el` miwegclàð÷ñî`ax xn`y(`"r lirl)`weecy ©§¨¨
azaexrz,éâéìt úBñBëdhnle dlrnl mdipyn ozi xfril` iaxle §§¦¦

dhnl zzl opax mixizn ,jlnp `le dlrnl ozp xakyk oke ,mixyke
zaexrza cinrn wgvi ax did `l m` ok m`e ,mdipy z` xiykdl
enk ,`ahvi` mikixv miixiy xaeqy inl dywi ,zinipte dpevig

.lirl el dywedy

äðùî
ze`hg inc :eaxrzpy mipey zepaxw inca weqrl dkiynn epizpyn

zeiniptíéðôa ïéðzépä,iniptd gafn lrõeça ïéðzépa eáøòúpL ©¦¨¦¦§¦¤¦§¨§©¦¨¦©
,oevigd gafn lr oipzipy zepaxw mca ±,änàì eëôMémeyn ¦¨§¨©¨

.el ie`x epi`y mewna encn ozile oaxwd dyrn z` zepyl xeq`y
e xar m`eïúðzaexrzd mcnõeça,oevigd gafn lråjk xg`øæç ¨©©§¨©

íéðôa ïúðå,iniptd gafn lr.øLkmdipy mcn wxfy `vnp ik §¨©¦§¦¨¥
mdn wxf dligza m` mle` .mdl die`xd dwixfïúðå øæçå ,íéðôa¦§¦§¨©§¨©

mdnìñBt àáé÷ò éaø ,õeça,uega wxfdl enc oicy oaxwd z` ©©¦£¦¨¥
,miptl enc qpkpy meyníéøéLëî íéîëçåueg ,zepaxwd lka ©£¨¦©§¦¦

:mzwelgn z` zx`an dpynd .dpevig z`hgnàáé÷ò éaøL¤©¦£¦¨
ìk ,øîBàdíéîcuega wxfdl mpicyìëéäa øtëì eñðëpL ¥¨¨¦¤¦§§§©¥©¥¨
,ïéìeñtmipevig minc lk lqt jkleeqpkp uega mnc zwixf mcewy §¦
.miptl,íéøîBà íéîëçåúàhçdpevigãáìajkle .mipta zlqtp ©£¨¦§¦©¨¦§©

.dpevig z`hg caln ,zepaxwd lka mixiykn,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
íLàä óà,lqtp miptl enc qpkpyøîàpL(f f `xwie)úàhçk' ©¨¨¨¤¤¡©©©¨

íLàk.'mdl zg` dxez ¨¨¨

àøîâ
lirl dpyna(:hr)wexfl ozipy xfril` iax zrc `aed
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`oifgeקכד mipy` cenr at sc ± oey`x wxtzereay

.õåçá áéúéð øãäå íéðôá áéúéðueg oixyk lkidl oiqpkpd minc x`y `"xl `dc

:'ipzn ipzwck my`e z`hgn.íùàå úàèç àëéàã ïåéëminca mnc eaxrzp m`y

`l mipevig ilqtinc meyn uega ozi k"g`e mipta ozi xninl ivn `l miiniptd

xn`w `l micia edpilqtnl 'iinipt xiykdl mipevigl edpilqtil z"`e dil `wiqt

elqtie dngd zriwy cr oizndl ahene `"x

mktyie odil`n:dn`l.àáé÷ò éáøã ìùî
lk llka mincd lk x`y dil rnync

dnec xacd dnl dncn `aei xy` z`hg

:'eke oinga oii eax el bfny cinlzlàì
.ïé÷åñò åðà ïéîçábefn jl xne` ip`y oeike

xne` ippd eiykr jl xne` iziid oinga mzq

xaca wqerd xnelk opeva oia oinga oia jl

exikfn m`e ea xacnyk exikfdl libx oi`

df s` xne`e enr mixg` siqedl ezrca

:llka `di ea weqr iziidyéãëî ð"ä
.éúàå ïðé÷ñò úàèçá:dyxt dlekúàèç

.ì"ì àðîçø áúëãdncn `aei m`e aezkl

:'ebe÷"ä àìà.àðéîà÷ ãåçì úàèç åàì
'ebe `aei xy` miycw x`yk z`hg s` `l`

epivn oky leqtiz `l z`hg `niz `lc

:zeiniptd ze`hga lkidl zqpkp z`hg

.íéùã÷ä ìë åáøúéà éãëî[onwl] (lirl)

dwixn miperh ediy oiprl `xw i`dn

opitlick oda elyazpy zekzn ilk dtihye

miycw ycwn (:ev onwl) z`hg mc wxta

i`e `aei xy` z`hg lke dil jinqe `id

z`hg azkinl l"l ilqtin inp miycw x`y

`wec z`hg n"y dncn `aei xy`e aezkil

:xn`w.'åë àéîã àì àä`iyewc `pwqn

:`id.ãéçé úàèç àìàzyxt jd aizk `dc

minly zyxte my` zyxt lv` z`hg

:micigi ly ody dceze.àééì éôìëmzq

:`id dawp cigi z`hg.àúàã àåä éëäì
b"d :miptl dnc qpkpy dpevig z`hglìë

.'åë øáãî åðéà äæä ïéðòäepivny itl b"le

leqtil dil opinwenc k"za bilt opaxc`e

xn`e miptl dnc qpkpy dpevigd z`hg

mncy zeinipta `l` xacn `xwnd oi` edl

oda rxi` m`y `xw xn`e devn miptl qpkp

ueg `le dxfra dxiad zia` etxyi leqt

`xw i`da aizkck ozevnk zepgn 'bl

dztixy `dzy sxyz y`a ycwa (e `xwie)

oixyk oia ozlik` lr dyrz `l ozile ycwa

onewnac lk`z `l (my) aizkck oileqt oia

:o`k eazke ozlik` lr e`l xn`p `låøîà
êéøáãì åìäîã ñðëðù úéðåöéçä úàèç
.ïéðî íéðôì:dlqtpyàáåä àì ïä åäì øîà
.äîã úàipa etxyy z`hgd xiry iab aizk

dnc z` `aed `l od dyn edl xn`we oxd`

:detxy oica `aed `d.ò"øã åéøáãìiwenc

miycw iycw x`y jlede daxne ikda dil

:z`hg `l` ea zeaxl el oi`c xn`w'éðúî.õåçì íäî ãçà àöé:dxfrl ueg.øùë éîéðôä:el dler oaxwde eizepzn epnn ozepe.íéðôì ïäî ãçà ñðëð:lkidløéùëî
.ïåöéçá:xyk oaxwde eizepzn epnn zzl.ïéìñåô íéîëçå:`xnba yxtn ediinrhe.õåçá úìñåô äáùçîäù íå÷îá íà äîådaygndy mewn `edy uega dn xnelk

:leqt uega dnc wexfl n"r dhigya ayig m` ea zlqet.äùò àì:uega mcd zvwn `iven lv`.øéåùîä úà:`xnba opitli `nrhe xyk iniptd ezixn`ck `veik mipta

.íéðôá úìñåô äáùçîä ïéàù íå÷îleqtd lk wxta 'ixn`ck xyk mipta uega oipzipd z` ozil n"r hgy m`y mipta zlqet daygn oi`y mewn `edy lkid xnelkoi

:'ek oic epi` (.el lirl).øôëéù ãò:lkida.àöåéä ìò äöøî õéöä ïéàåiievx` ecxi `l elry oileqtc b"r`e `nh oer `l` `yep epi` `d (:bk lirl) ipy wxta opixn`c

:evxn `l `din'îâ.íéðôáù íã úà õåçáù íã ìñô àì:xyk ipyd zeqekd on cg` `ived m`.úö÷î åìéôà äîãîdinrhl ililbd iqei iaxe dnc z` aizk `lcn

b"d :rnyn dilek `edde dnc z` `aed `l odn miptl dnc qpkpy dpevigc leqte aizk zeiniptd ze`hga `xw i`d xn`c.äúòî àöåéì å"÷ ïäì øîàoezniwe`c `zydn

:ikdl `xw i`d.øéåùîä úà ìñåô àöåéä ïéàå øéåùîä úà ìñåô ñðëðä:z`vei ly dnc `le z`aen ly dnc `ed `herin dncnc.'åë úìñåô äáùçî àäúåq"yd

:irainl `ki` inp dicicl `dc ililbd iqei iaxc dizlina k"za dl qxb `le dl iraw.øîåà àåä éøä(:gk sc lirl) 'a wxta opinwenc iyily enewnl ueg zaygna

oiievn zenad xzid zryay dxfrl ueg oebk oixeni`e xyae mca yleyn ok m` `l` zlqet mewn zaygn oi`c iyily oeyla dl hiwp ikdle enewnl ueg oiprl edipz

:`ed oixeni`e xya mewn e`lc dqpkd zaygn iwet`l ea ozyly.å"÷á úìñåô åîå÷îì õåç úáùçî àäú àìå:dqpkd zaygnn.åîå÷îì õåç àåä äæ ìåâô`ki`c

miyecw zyxtc i`de ev zyxtc `kix` `xwn ediiexzl witnc
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åéùëòoiweqr eid oing ly dbifnac `ed `xezic `pyil il befnc .opeva oia oinga oia

:opev elit` zeaxle xnel `aeéãëîdwixn oiprl miycwd lk eaxzi`

dtihye dwixn oiperh miycw iycw (:ev sc) onwl c"nk dl xaq r"x `nlc dniz .dtihye

:milw miycw zeaxl z`hg iz`e milw miycw `le

ì"úmigqt) oixaer el` yixa r"v .z`hg lk

:(sc) zexekaae lkc dyxca ibiltc (:bn

ïéà.oipn xkf z`hg dawp z`hg `l` il

xeav z`hg daix xakc oeik dniz

ded i`e xeava dawp oi`c xkf z`hg 'il iaxzi`

ililbd iqei iaxl dniz `gip `kti` 'iqxb

il oi`c dil iywiz `aed `l odn dil `wtpc

z`hg g"xc xiry oebk xkf xeaiv z`hg `l`

:oipn dawpe cigiàäúåmipta zlqet daygn

miycw x`y ea lqt oky uegl dn dniz .e"wn

hg `l` ea lqt `ly mipta xn`zdn cere z`

lqt `ly mipta xn`z xya ea lqt oky uegl

oipr lka lqtp oky uegl dn cere mc `l` ea

:xtkl `l` lqtp oi`c mipta xn`z `veid mc
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.ïé÷eñò eðà ïénça àì ,Bì øîà .äna ,Bì øîà .éì âBæî§¦¨©©¤¨©Ÿ§©¦¨£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc migaf(ipy meil)

:`iyewd x`al dkiynn `xnbdõeçì áéúéð øãäå íéðôì áéúéðå± §¥¦¦§¦©£©¥¦©
jk xg`e ,ie`xd xcqd itk mipta dligza ozipgafn lr epnn ozip

z`hgn ueg zepaxw x`y mcy ,`id xfril` iax zrc ixdy ,oevigd
.miptl ezqipka lqtp epi` my`e

xyt` my`e z`hgn ueg zepaxw x`ya mpn` :`xnbd zvxzn
j` ,xfril` iaxl ok zeyrlúàhç àkéàc ïåékdpevig,íLàåéëc ¥¨§¦¨©¨§¨¨§¦

m`y -ïîc ñðëð,mipta,ïéìeñtdéì à÷éñt àìleki `l ±iax ¦§©¨¨§¦Ÿ§¦¨¥
z`hg ixdy ,uega jk xg`e mipta oziy ,xnele mezql xfril`

my`e dpevig,zinipt z`hg mca mnc axrzpymincd elqti
jix`dl dvx `ly oeikne .micia mlqetl xeq`e ,miptl mzqipka

x`y oia wlglemy`e z`hg oial ,ok zeyrl jixvy zepaxw
.dpyna welgln xfril` iax rpnp ,xeq`y

:dpyna d`aedy `aiwr iax zrc z` zx`an `xnbdéaø äéäL¤¨¨©¦
['åëå] øîBà àáé÷òlkida xtkl eqpkpy zepaxwd lk ly minc lk £¦¨¥

.cala z`hg ly mixne` minkge ,oileqt
:lyn ici lr `aiwr iax ly enrh z` x`an l`eny mya dcedi ax

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàìLî`aiwr iaxc,äîBc øácä äîì ¨©©§¨¨©§¥¨¨§¨©¨¨¤
Baøì âænL ãéîìúìïénça,eaxl ming min zbifna weqr didy ± §©§¦¤¨©§©§©¦

Bì øîàå,eaxéì âBæî.Bì øîà,cinlzdänae` minga ,befn` §¨©§¦¨©©¤
.mippevaBì øîà,axdeðà ïénça àìïé÷eñòizivx eli` ,mcewn ¨©Ÿ§©¦¨£¦

,oinga bfen ziide ,melk jl xne` iziid `l oinga il befnzy
,åéLëòoiadl jl yi ,izyxit `le mzq il befn jl izxn`y ©§¨

il befnzy jl xnele ,edyn ycgl izpeekzdyïðBöa ïéa ïénça ïéa. ¥§©¦¥§¥
:lynpd xe`iaénð àëä,o`k mb ±éúàå ïðé÷ñò úàhça éãkî± ¨¨©¦¦§¦§©¨¨§¦©§¨¦

,dxen` z`hg oaxwa ef dyxt ixddzligza xn`py enk(gi e `xwie)

,'z`Hgd zxFY z`f'ok m`e'úàhç'àðîçø áúëcmc oica aey ·Ÿ©©©¨©¨§¨©©£¨¨
,miptl qpkpdàlà .éì änìdazke dxezd dxfgy dfn i`ce ¨¨¦¤¨

c ,edyn epl ycgle fenxl dfa d`a ,'z`hg'àðéîà÷ úàhç åàì̈©¨¨£¦¨
dì,dxezd zpeek cala z`hg oaxwl `l ±àlàlìkd,íéLã÷ ¨¤¨¨¨¨¦

lqtp lkidl eqpkpy zepaxwd lk incy `aiwr iax cnl dfne.e
:l`eny xn` dcedi ax ly exe`ia z` dgec `xnbdé÷úîdì óáø ©§¦¨©

déøa àðeä,òLBäé áøcdyxtd zligza mpn`(gi e my)dazk ¨§¥§©§ª©
,mle` z`hga xaecny yxetna dxezdéãkîjynda ixd - ¦§¦

dyxtdeaøúéàçaæî éaâì íéLã÷ ìkäôéèLe ä÷éøî ïéðòìmy) ¦§©¨¨¨¦§©¥¦§¥©§¦§©§¦¨§¦¨
(ak-`k eok m`e ,miptl qpkpd mc leqt dxezd zx`any iptl ,

,miptl qpkpy zepaxwd lk mc lqety `aiwr iaxl ,jixacl'úàhç'©¨
àðîçø áúëcmiptl qpkpd mc leqt oica [`ed jexa yecwd-]my) §¨©©£¨¨

(bk e,,éì änì.zepaxwd lka xak ep` miwqer ixde`l`dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨
y ,`aiwr iax ixacn jtidlïéà úàhçzlqtp z`hg `weec ± ©¨¦

,miptl dnc qpkdala`àì àðéøçà éãéîmpi` mixg` zepaxw ± ¦¦©£¦¨Ÿ
.jka milqtp

`ped ax dgec ,l`eny xn` dcedi ax ynzyd ea lynd z` mb
:ryedi axc dixaàéîc àì àäå,dnec df oi`e -àlà,xg` lynl §¨Ÿ¨§¨¤¨

Baøì âænL ãéîìúì,oii zeqek.ïðBöa ïéa ïénça ïéaBì øîà,eax §©§¦¤¨©§©¥§©¦¥§¥¨©
,ïénç àlà éì âBæîz ìà.oingl `weec ezpeeky i`ce df oiprae ©¦§¦¤¨©¦

mrh `xnbd d`ian l`eny xn` dcedi ax ly enrh dgcpe xg`n
:xg`àáé÷ò éaøc àîòè àlà±îly aezkd ieaix'úàhç'lke' ¤¨©£¨§©¦£¦¨¥©¨§¨

dfn ± 'z`Hg`aEi xW` z`Hg' aezkl dxezd dzid dlekiy ©¨©¨£¤¨
'DnCn(bk e `xwie),dazkemicnel df ieaixn ,'z`Hg lke'lkyoaxw ¦¨¨§¨©¨

.lqtp miptl enc qpkpy,àéðúcxn`p,'úàhç'éì ïéàrcei ipi` ± §©§¨©¨¥¦
lqtp miptl qpkpy mcyàlàa,úàhçx`yïépî íéLã÷ éLã÷ ¤¨©¨¨§¥¨¨¦¦©¦

,df leqt mda bdepy'úàhç ìk' øîBì ãeîìzepcnl 'lk' ieaixn - ©§©¨©¨
mc .elqtp miptl mnc qpkpy miycw iycw x`y mbyíél÷ íéLã÷̈¨¦©¦

lkidl qpkpyïépî,df leqt ea bdepy'úàhç ìëå' øîBì ãeîìz- ¦©¦©§©§¨©¨
el` ,z`f epcnll ick ,'lk' zaiz lr e"ie dxezd dtiqedéaø éøác¦§¥©¦

àáé÷ò. £¦¨
:`aiwr iax lr wlegd ililbd iqei iax ixac z` d`ian `ziixad

Bì øîàéìéìbä éñBé éaø,`aiwr iaxleléôàm`äaøî äzàlk ¨©©¦¥©§¦¦£¦©¨©§¤

zepaxwd x`y,Blek íBiä ìkòîBL éðéàEìz` lawn ipi` - ¨©¥¦¥©§
.'z`hg' yexita weqta xn`p ixdy ,jixacàlàz` yexcl yi ¤¨

zepaxw `le ,ze`hg ipin wx epnn daxpy ote`a 'z`hg lke' weqtd
,weqta exkfed `ly mixg`xn`p ,weqtd z` yexcp jke,'úàhç'©¨

éì ïéàzeaxl,ãéçé úàhç àlàøeaö úàhçmiptl dnc qpkpy ¥¦¤¨©©¨¦©©¦
ïépî,dlqtpyøîBì ãeîìz.'úàhç ìk'úàhç àlà éì ïéàå ¦©¦©§©¨©¨§¥¦¤¨©¨

oinn d`ad,øëæ,ïépî äá÷ð úàhçøîBì ãeîìz'ìëå'micnl - ¨¨©¨§¥¨¦©¦©§©§¨
.e"ied ieaixn z`f ep`

:`xnbd zl`eyàéiì étìk`ed jtidd `lde ,df xac dpet okidl ± §©¥©¨
iqei iax ixaca `qxibd z` `xnbd dpyn ef `iyew zngn .oekpd

.ililbdøîà÷ éëä àlà,ililbd iqei iaxúàhç àlà éì ïéà ¤¨¨¦¨¨©¥¦¤¨©¨
,äá÷ð,`id dawp z`hg mzqy meyn,ïépî øëæ úàhçãeîìz §¥¨©¨¨¨¦©¦©§
øîBì.'úàhç ìëå' ©§¨©¨

:ililbd iqei iax lr dywn `xnbdàø÷ éàä éìéìbä éñBé éaø øáñå§¨©©¦¥©§¦¦©§¨
àúàc àeä éëäìweqtdy ililbd iqei iax xaeq mpn`d ±(bk e `xwie) §¨¦©£¨

dnc qpkpy dpevig z`hga wqer 'ebe 'DnCn `aEi xW` z`Hg lke'§¨©¨£¤¨¦¨¨
,dzqipka dlqtpy miptl,àéðúäåéôì) ,øîBà éìéìbä éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¦¦¥§¦

(eðéönLyBlek ïéðòä ìk,df weqt lk ±Bðéàíéøôa àlà øaãî ¤¨¦¨¨¦§¨¥§©¥¤¨§¨¦
íéôøNpä íéøéòNe íéôøLpäozn mewny ,zeiniptd ze`hg mdy ©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦

ed oicd on mincdxezd dxn`e ,leqt mda rxi`y `l` ,mipta `
yiyóBøNìz`äøéaä úéaà ïäéìeñtxn`py ,dxfray(my) ¦§§¥¤©¥©¦¨

mdyk mpick zepgn ylyl uegn mtxyl `le ,'sxyz y`a ycwa'
.zexyka miaxwãBîòìåxearle -äNòú àìa'lk`i `l' ly -ìò §©£§Ÿ©£¤©

Búìéëà,mileqt mdyk oiae mixyk mdyk oia mxyan lke`dy ± £¦¨
.dyrz `la xaereøîàBìxacn epi` df weqty jixacl ,minkg ¨§

,miptl ezqipka dnc lqtpy dpevig z`hg lrúàhçdpevig ©¨
dîc ñðëpLíéðôìå éðôìïépî.dlqtpyíäì øîà,ililbd iqei iax ¤¦§©¨¨¦§©§¦§¦¦©¦¨©¨¤

xn`py ,xg` weqtn df oic cnel ip`(gi i `xwie)àáeä àì ïä'z` ¥Ÿ¨¤
z` l`y epiax dyn .'Dz` Elk`Y lFk` dnipR WcTd l` DnC̈¨¤©·¤§¦¨¨·§·¨
yceg y`x ly z`hgd xiry z` mzlk` `l recn ,df weqta oxd`
yi dfne .lqtp `le miptl enc qpkp `l ixde ,dpevig z`hg `edy
,edelk` `l recn dnz dyn did `l miptl enc qpkp m`y ,cenll

.jka lqtp ixdy
iqei iaxy `xnba x`azpy dn lr `xnbd dywn ef `ziixan
z`hgy ,'dncn `aei xy` z`hg lke' ly weqtdn yxec ililbd
iaxy ,x`ean ef `ziixaa ixdy ,dlqtp miptl dnc `aedy dpevig
z`hga `l` dpevig z`hga df weqt llk yxtn epi` ililbd iqei

.zinipt
,dpey`xd `ziixady :`xnbd zvxzn,øîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©

iziid m` elit`y ,`aiwr iaxl xn` ililbd iqei iaxy ,xnelk
iziid `l ,miptl dnc qpkpy dpevig z`hga jenk weqtd z` yxtn
mpn` .ze`hg ipin lk daxn `l` ,zepaxw x`y df weqtn daxn
xacn epi` weqtdy ,dipyd `ziixaa `aeny enk xaeq invra ip`

.df leqt lr llk

äðùî
uegn ezvwn `vie ,ezvigna x`ypd mc ly epic zx`an dpynd

.miptl qpkpyk mcd lqtp mipte` el`ae ,lkidl qpkp e` dxfrl
dîc ìawL úàhç,úBñBë éðLaõeçì ïäî ãçà àöédxfrl ueg ± ©¨¤¦¥¨¨¦§¥¨¨¤¨¥¤©
qekay mcd ,lqtpeéîéðtä,dxfra x`ypyíäî ãçà ñðëð .øLk ©§¦¦¨¥¦§©¤¨¥¤

íéðôì,iniptd gafnd lr epnn ozil ,lkidl ±éìéìbä éñBé éaø ¦§¦©¦¥©§¦¦
ïBöéça øéLëîlqtp `ly meyn ,dxfra x`ypy qekay mcd z` ± ©§¦©¦

.lkidl qpkpy mcd wxïéìñBt íéîëçåx`ypy qekay mcd z` mb ©£¨¦§¦
.dxfra

,éìéìbä éñBé éaø øîàmcd z` xiykdl xnege lwa oecl ip` leki ¨©©¦¥©§¦¦
e .dxfra x`ypy qekayõeça úìñBt äáLçnäL íB÷îa íà äî̈¦¦§¤©©£¨¨¤¤©

z` wexfl zpn lr ayg m`y ,uega zlqety lebit zaygn dne -
,dxfrl uegn enc.oaxwd z` lqton zvwn `vi m` ,ok it lr s`e
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קכה oifge` mipy` cenr at sc ± oey`x wxtzereay

.õåçá áéúéð øãäå íéðôá áéúéðueg oixyk lkidl oiqpkpd minc x`y `"xl `dc

:'ipzn ipzwck my`e z`hgn.íùàå úàèç àëéàã ïåéëminca mnc eaxrzp m`y

`l mipevig ilqtinc meyn uega ozi k"g`e mipta ozi xninl ivn `l miiniptd

xn`w `l micia edpilqtnl 'iinipt xiykdl mipevigl edpilqtil z"`e dil `wiqt

elqtie dngd zriwy cr oizndl ahene `"x

mktyie odil`n:dn`l.àáé÷ò éáøã ìùî
lk llka mincd lk x`y dil rnync

dnec xacd dnl dncn `aei xy` z`hg

:'eke oinga oii eax el bfny cinlzlàì
.ïé÷åñò åðà ïéîçábefn jl xne` ip`y oeike

xne` ippd eiykr jl xne` iziid oinga mzq

xaca wqerd xnelk opeva oia oinga oia jl

exikfn m`e ea xacnyk exikfdl libx oi`

df s` xne`e enr mixg` siqedl ezrca

:llka `di ea weqr iziidyéãëî ð"ä
.éúàå ïðé÷ñò úàèçá:dyxt dlekúàèç

.ì"ì àðîçø áúëãdncn `aei m`e aezkl

:'ebe÷"ä àìà.àðéîà÷ ãåçì úàèç åàì
'ebe `aei xy` miycw x`yk z`hg s` `l`

epivn oky leqtiz `l z`hg `niz `lc

:zeiniptd ze`hga lkidl zqpkp z`hg

.íéùã÷ä ìë åáøúéà éãëî[onwl] (lirl)

dwixn miperh ediy oiprl `xw i`dn

opitlick oda elyazpy zekzn ilk dtihye

miycw ycwn (:ev onwl) z`hg mc wxta

i`e `aei xy` z`hg lke dil jinqe `id

z`hg azkinl l"l ilqtin inp miycw x`y

`wec z`hg n"y dncn `aei xy`e aezkil

:xn`w.'åë àéîã àì àä`iyewc `pwqn

:`id.ãéçé úàèç àìàzyxt jd aizk `dc

minly zyxte my` zyxt lv` z`hg

:micigi ly ody dceze.àééì éôìëmzq

:`id dawp cigi z`hg.àúàã àåä éëäì
b"d :miptl dnc qpkpy dpevig z`hglìë

.'åë øáãî åðéà äæä ïéðòäepivny itl b"le

leqtil dil opinwenc k"za bilt opaxc`e

xn`e miptl dnc qpkpy dpevigd z`hg

mncy zeinipta `l` xacn `xwnd oi` edl

oda rxi` m`y `xw xn`e devn miptl qpkp

ueg `le dxfra dxiad zia` etxyi leqt

`xw i`da aizkck ozevnk zepgn 'bl

dztixy `dzy sxyz y`a ycwa (e `xwie)

oixyk oia ozlik` lr dyrz `l ozile ycwa

onewnac lk`z `l (my) aizkck oileqt oia

:o`k eazke ozlik` lr e`l xn`p `låøîà
êéøáãì åìäîã ñðëðù úéðåöéçä úàèç
.ïéðî íéðôì:dlqtpyàáåä àì ïä åäì øîà
.äîã úàipa etxyy z`hgd xiry iab aizk

dnc z` `aed `l od dyn edl xn`we oxd`

:detxy oica `aed `d.ò"øã åéøáãìiwenc

miycw iycw x`y jlede daxne ikda dil

:z`hg `l` ea zeaxl el oi`c xn`w'éðúî.õåçì íäî ãçà àöé:dxfrl ueg.øùë éîéðôä:el dler oaxwde eizepzn epnn ozepe.íéðôì ïäî ãçà ñðëð:lkidløéùëî
.ïåöéçá:xyk oaxwde eizepzn epnn zzl.ïéìñåô íéîëçå:`xnba yxtn ediinrhe.õåçá úìñåô äáùçîäù íå÷îá íà äîådaygndy mewn `edy uega dn xnelk

:leqt uega dnc wexfl n"r dhigya ayig m` ea zlqet.äùò àì:uega mcd zvwn `iven lv`.øéåùîä úà:`xnba opitli `nrhe xyk iniptd ezixn`ck `veik mipta

.íéðôá úìñåô äáùçîä ïéàù íå÷îleqtd lk wxta 'ixn`ck xyk mipta uega oipzipd z` ozil n"r hgy m`y mipta zlqet daygn oi`y mewn `edy lkid xnelkoi

:'ek oic epi` (.el lirl).øôëéù ãò:lkida.àöåéä ìò äöøî õéöä ïéàåiievx` ecxi `l elry oileqtc b"r`e `nh oer `l` `yep epi` `d (:bk lirl) ipy wxta opixn`c

:evxn `l `din'îâ.íéðôáù íã úà õåçáù íã ìñô àì:xyk ipyd zeqekd on cg` `ived m`.úö÷î åìéôà äîãîdinrhl ililbd iqei iaxe dnc z` aizk `lcn

b"d :rnyn dilek `edde dnc z` `aed `l odn miptl dnc qpkpy dpevigc leqte aizk zeiniptd ze`hga `xw i`d xn`c.äúòî àöåéì å"÷ ïäì øîàoezniwe`c `zydn

:ikdl `xw i`d.øéåùîä úà ìñåô àöåéä ïéàå øéåùîä úà ìñåô ñðëðä:z`vei ly dnc `le z`aen ly dnc `ed `herin dncnc.'åë úìñåô äáùçî àäúåq"yd

:irainl `ki` inp dicicl `dc ililbd iqei iaxc dizlina k"za dl qxb `le dl iraw.øîåà àåä éøä(:gk sc lirl) 'a wxta opinwenc iyily enewnl ueg zaygna

oiievn zenad xzid zryay dxfrl ueg oebk oixeni`e xyae mca yleyn ok m` `l` zlqet mewn zaygn oi`c iyily oeyla dl hiwp ikdle enewnl ueg oiprl edipz

:`ed oixeni`e xya mewn e`lc dqpkd zaygn iwet`l ea ozyly.å"÷á úìñåô åîå÷îì õåç úáùçî àäú àìå:dqpkd zaygnn.åîå÷îì õåç àåä äæ ìåâô`ki`c

miyecw zyxtc i`de ev zyxtc `kix` `xwn ediiexzl witnc
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:opev elit` zeaxle xnel `aeéãëîdwixn oiprl miycwd lk eaxzi`

dtihye dwixn oiperh miycw iycw (:ev sc) onwl c"nk dl xaq r"x `nlc dniz .dtihye

:milw miycw zeaxl z`hg iz`e milw miycw `le

ì"úmigqt) oixaer el` yixa r"v .z`hg lk

:(sc) zexekaae lkc dyxca ibiltc (:bn

ïéà.oipn xkf z`hg dawp z`hg `l` il

xeav z`hg daix xakc oeik dniz

ded i`e xeava dawp oi`c xkf z`hg 'il iaxzi`

ililbd iqei iaxl dniz `gip `kti` 'iqxb

il oi`c dil iywiz `aed `l odn dil `wtpc

z`hg g"xc xiry oebk xkf xeaiv z`hg `l`

:oipn dawpe cigiàäúåmipta zlqet daygn

miycw x`y ea lqt oky uegl dn dniz .e"wn

hg `l` ea lqt `ly mipta xn`zdn cere z`

lqt `ly mipta xn`z xya ea lqt oky uegl

oipr lka lqtp oky uegl dn cere mc `l` ea

:xtkl `l` lqtp oi`c mipta xn`z `veid mc
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íéðôaL íc ìñtL íB÷î .õeça úìñBt äáLçî ,íéðôaL úà õeçaL íc ìñt àlL íB÷îa äîe©§¨¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦©£¨¨¤¤©¨¤¨©¨¤¦§¦
.'éLéìMä íBia' ,øîBà àeä éøä .íéðôa úìñBt äáLçî àäzL ïéc Bðéà ,õeçaL íc úà¤¨¤©¥¦¤§¥©£¨¨¤¤¦§¦£¥¥©©§¦¦
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migaf(ipy meil)

aíéøeîéàa øNaa íca ùleLî àäiL íB÷îylyl ie`x `edy ± §¤§¥§¨©¨©¨¨¨¥¦
,oaxwd xya zlik` ,mcd zwixf ,oaxwd ipiipr,mixeni`d zxhwde

z` zeyrl xzen did zena xzid zrya oky ,dxfrl ueg epiide
ylyenvr lkidd la` .dnaa ,dxfrl uegn dl`d oaxwd ipiipr

mixeni` zxhwdl ie`x epi` `ldy ,'yleyn mewn' `xwp epi`
oi` ,zlqet miptl mcd zqpkdy s` jkitle ,miycwd xya zlik`le

.zlqet dcear zrya jk lr daygnd
:zeywdl `xnbd dkiynn,úìñBt äáLçî àäz àìåaygyk §Ÿ§¥©£¨¨¤¤

enc wexfl,õeça.øîBçå ìwîíB÷n äîe,df xneg ea bdepyìñtL ©¦©¨¤©§¤¨©
ícdpevig z`hgLeqipkd,íéðôaúàmcdLx`yp,õeçalr s`e ¨¤¦§¦¤¤©

ok it,íéðôa úìñBt äáLçî ïéà.yleyn mewn epi` ixdyíB÷î ¥©£¨¨¤¤¦§¦§
,df xneg ea oi`yL íc ìñt àlL`viúà õeçamcdLx`yp ¤Ÿ¨©¨¤©¤¤

,íéðôa,dxfraBðéàìñBt àäé àlL ïécoaxwd z`äáLçîwexfl ¦§¦¥¦¤Ÿ§¥¥©£¨¨
enc.õeça©

ueg' zaygn leqt micnel epnn yxetn weqt yiy zvxzn `xnbd
:'enewnløîBì ãeîìz(gi f `xwie)einlW gaf xUAn lk`i lk`d m`e' ©§©§¦¥¨·Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨
d mFIAéLéìL.'didi lEbiR Fl aWgi `l Fz` aixwnd dvxi `l ©©§¦¦·Ÿ¥¨¤©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤

zaygnl epcnl 'iyily'neBpîæì õeçlek`l ayg m`y ,zlqety ¦§©
ne .lqtp oaxwd ,iyilyd meia ,ezlik` onf xg`l oaxwdnìebét'¦

zaygnl epcnl 'didiBîB÷îì õeçayg m`y ,zlqetylek`l ¦§
.oaxwd z` lqt ,ezvignl ueg oaxwdn

dxfrl uegn `veid xya ipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:lkidl qpkpd xyaeõeçì àöBiä] øNa,el ie`xd mewnl uegn ± ¨¨©¥©

,[ìeñtxya la`,íéðôì ñðëpä,lkidl,øLkìeñtL ïéca àäiL ¨©¦§¨¦§¦¨¥¤§¥©¦¤¨
,oldlck ,xnege lwn elqetl xyt` didy ±íB÷îa äîeueg ± ©¦§

,dxfrlúà õeçaL íc ìñt àlLmcd,íéðôaLõeçì àöBiä øNa ¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦¨¨©¥©
,ìeñtíB÷îlkidd -íéðôaL íc ìñtL,lkidl qpkpy ±úàmcd ¨§¤¨©¨¤¦§¦¤

,õeçaLíéðôa ñðëpä øNa,lkidlBðéà.ìBñôiL ïéczx`an ¤©¨¨©¦§¨¦§¦¥¦¤¦§
:`ziixadøîBà àeä éøä(bk e `xwie)`aEi xX`','dîcîyexcl yie £¥¥£¤¨¦¨¨

'dîc'øNa àìå,lqtp miptl qpkpd mc wxy -.xya `le ¨¨§Ÿ¨¨
:`ziixad dywnäzòî øîBçå ì÷yxetn aezkn epcnly xg`n ± ©¨¤¥©¨

`veid xyay xnege lwa cenll yi ,lqtp epi` miptl qpkpd xyay
.xyk ueglíB÷îa äîe,xeng `edyíéðôaL íc ìñtLqpkpy ± ©¦§¤¨©¨¤¦§¦

,lkidlõeçaL úà,dxfra x`ypy z` -.øLk íéðôì ñðëpä øNa ¤¤©¨¨©¦§¨¦§¦¨¥
õeçaL íc ìñt àlL íB÷î,dxfrl ueg `viy ±íéðôaL úà- §¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦

,dxfra x`ypy z`õeçì àöBiä øNa,dxfrl ueg `viy ±Bðéàïéc ¨¨©¥©¥¦
.øLkL:`ziixad zvxznøîBà àeä éøä(l ak zeny)äãOa øNáe' ¤¨¥£¥¥¨¨©¨¤

eìëàú àì äôøè.'y ,dfn cnlpeBúvéçîì õeç øNa àöiL ïåék §¥¨ŸŸ¥¥¨¤¨¨¨¨¦§¦¨
e ,dtixhk `ed ixd ,dxezd el drawy.øñàð¤¡¨

qpkpd dpevig z`hg mc leqta zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:lkidleðzïðaødxeza aezk(gi i `xwie)l` DnC z` `aEd `l od' ¨©¨¨¥Ÿ¨¤¨¨¤
Wcwdéì ïéà .'äîéðt,mcd lqtpy o`knäîéðt àlà`weec ± ©Ÿ¤§¦¨¥¦¤¨§¦¨

ycewl edeqipkd xy`k.xzeia iniptd xecnd `edy miycwdqpkp
wx mcdl,ìëéä,ïépîøîBì ãeîìz'Lãwä ìà',lkidd `edy ± ¥¨¦©¦©§©¤©Ÿ¤
,'äîéðt'.miycwd ycew `ed §¦¨

:`xnbd dywnøîàéåwx aezkd'LãB÷'lkidl qpkpy mcy epcnll §Ÿ©¤
,lqtpøîàé ìàå'äîéðt'miycwd ycewl qpkpd mcy epcnlnd §©Ÿ©§¦¨

lk ,lkiddn xzei inipt `edy miycwd ycewy rcp `linne ,lqtp
:`xnbd zvxzn .my qpkpd mc lqtiy oky,àáø øîàäæ àa ¨©¨¨¨¤

,['dnipt' zaiz-]äæ ìò ãnéìåaezkd did m`y ,['ycew' zaiz lr-] §¦¥©¤
miycwd ycew lr ezpeeky xne` iziid ,'dnipt' `le 'ycew' xne`

.lqtp myl qpkpd mc wxe ,cala
:dnec dxeva `ziixaa yxcpy weqt `ian `axáLBzà äåäc éãéî¦¦©£¨©¨

øéëNådyxc ±odk lr xqe`d aezkd lr dyxcpy dyxcl dnec ef §¨¦
lik`dlz`.dnexza 'xiky'e 'ayez' miixard eicar,àéðúcaezk §©§¨
dxeza(i ak `xwie)lk`i `l xikUe odM aWFY Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©Ÿ¥§¨¦Ÿ·Ÿ©
,'Wcw,'áLBz'äæ`edy ,rvxpy ixar caríìBò ïéð÷ éeð÷caer ± Ÿ¤¨¤¨¦§©¨

.laeid cr eax z`,'øéëN'äæy ixar caríéðL ïéð÷ éeð÷`veid ± ¨¦¤¨¦§©¨¦

dxizd `l dxezdy ,dfa x`eane .ixar car lkk ziriayd dpya
eicar z` wx `l` ,dnexza miixard eicar z` lik`dl odkl

.el iepw mteby miprpkd
:`ziixad zl`eyøîàéaezkd'áLBz'cala,'øéëN' øîàé ìàå Ÿ©¨§©Ÿ©¨¦

øîBà éðàårvxp car dne ,`xaqndéeð÷eaxlBðéà ,íìBò ïéð÷ ©£¦¥¨¦§©¨¥
ìëBàd xiky ,odkd eax znexza,íéðL ïéð÷ éeð÷ïkL ìk àì ¥¨¦§©¨¦Ÿ¨¤¥

mbe 'ayez' mb dxezd dazk jxev dfi`le ,dnexza lke` epi`y
.'xiky'

:`ziixad daiyneléàïk,cala 'ayez' zazek dxezd dzidy ¦¥
,øîBà éúééäy'áLBz'äæd ixar caréeð÷odkd eaxlíéðL ïéð÷ ¨¦¦¥¨¤¨¦§©¨¦

,calaìáàd rvxpéeð÷eaxl,íìBò ïéð÷ìëBà àäéokl .dnexza £¨¨¦§©¨§¥¥
e ,mdipy z` dxezd dazkàa'øéëN'ìò ãnéìå,'áLBz'äfL ¨¨¦§¦¥©¨¤¤

[ayez-],íìBò ïéð÷ éeð÷äæå[xiky-],íéðL ïéð÷ éeð÷BðéàåìëBà ¨¦§©¨§¤¨¦§©¨¦§¥¥
mbe 'ycew' mb dxezd dazk ,o`k s` .dnexza mdn cg` s`'dnipt'

.miycwd ycew `le lkidd `edy ycew lr cnlie dnipt `eaiy ick
:`ax ly evexiz z` dgec iia`déì øîàééaà,`axlíúä àîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨¨¨

ixdy ,'df lr cnile df `a' ly df oipr oaen [xikye ayeza-]éøz§¥
eäðéð éôebcg` lk ly epic zrcl jixve ,mipey micar ipy md ± ¥¦§

.mdnb ìò óàådéì äåäc áázëîì àø÷ìaezkl xyt` did ± §©©©©£¨¥¦§¨§¦§©
y wx ,yexitaòöøð,mler oipw iepwdìëàé àì,dnexza,Cãéàå ¦§¨ŸŸ©§¦¨

,mipy oipw iepwd xikyøîBçå ì÷a éúàla` .dnexza lke` epi`y ¨¥§©¨¤
ik ,dyw `l dføîBçå ì÷a éúàc àúléîecnell xyt`y xac ± ¦§¨§¨¥§©¨¤

,xnege lwndì áúëå çøèàø÷.yexita eazekl aezkd jxc ± ¨©§¨©¨§¨
àëä àlà,miptl ezqipka lqtpd mca ,o`k ±(àkéàc) ïåék ¤¨¨¨¥¨§¦¨
ìñtéàcqpkpyk cin mcd,ìëéäa(àëä)íéðôìå éðôìmc oic ± §¦§©©¥¨¨¨¦§©§¦§¦

,miycwd ycewl qpkpyéòa éàîoi` ixdy ,azkp `ed dn jxevl ± ©¨¥
mcew eqipkdl ilan miycwd ycewl mcd z` qipkdl zexyt`
,lqtp xak miycwd ycewl qpkpy mcew mlerly `vnpe ,lkidl
,dnvr ipta oice zernyn dl oi`y daiz aezkl dxezd jxc oi`e
dxezl did `l` .zxg` daiz ly dyexit epcnll ick wx d`a `le

.leqt lkidl qpkpd mcy wx yexita aezkl
:xg` uexiz `ed xne` `ax ly evexiz z` iia` dgcy xg`nàlà¤¨

,ééaà øîààëøöð àìepi` ,'dnipt'e 'ycw' dxezd dazky dn ± ¨©©©¥Ÿ©§§¨
xvpjCøãì àlàLteLîycewl ekxck `ly eqipkdy mcl ± ¤¨§¤¤§¨

mcew lqtp `le ,miycwd ycew ly zeilre oibb jxc oebk ,miycwd
ycwl mc zqpkd oicl zernynyi ok m`e ,miycwd ycwl eqipkdy
ayez oipra `ziixad dxn`y dnl dnec dfe ,jka lqtpy miycwd

.xikye
:iia` ly evexiz z` dgec `axdéì øîààáøxyt` ji` ,iia`l ¨©¥¨¨

,yteyn jxc miycwd ycewl qpkpy mc leqtlàäå'äàáä'áéúk §¨£¨¨§¦
déadxezd zynzyn miptl qpkpd mc leqta miwqerd miweqta - ¥

`l od' e` ,'dncn `aei xy` z`hg lke' aezkk .'d`ad' oeyla
.yteyn jxc eqipkd m` lqtp mcd oi`y rnyne ,'dnc z` `aed

zeaizd z` jixvne `xnbd ly dpey`xd dl`yd z` uxzn `ax
:'dnipt'e 'ycw',àáø øîà àlàmcd z` qipkdyk xacn aezkd ¤¨¨©¨¨

,mpn` ,ekxck lkidd jxcéãéî ìk,mcd zqpkd epipiprae ,xac lk ± ¨¦¦
déìò áéLçcíéðôìå éðôìick miycwd ycewl eqipkdl aygy - ©£¦£¥¦§©§¦§¦

,my epnn zefdlìëéäa ìñtéî àì,miycwd ycewl eqipkiy cr Ÿ¦§©©¥¨
mcd lqtp `l ,miycwd ycewl eqipkd `le dxfrl e`ivede xfg m`e
qpkpy mcy 'dnipt'n cnlpd oicl zernyn yiy `vnp jkl i` .jka
,miycwd ycewl eqipkdl oiekzdy ote`a ,lqtp miycwd ycewl
.miycwd ycewl ezqipka `l` ,lkidl ezqipka lqtp epi` xen`ky

:miptl ezqipka lqtpd mc ly mipey mipte`a dpc `xnbd,àáø éòä¥¨¨
,íéáëBk úãBáò øéòNe øeaö ìL øác íìòä øtozpidl mnc oicy ©¤§¥¨¨¤¦§¦£©¨¦

,lkiday adfd gafn lre zkextd cbpk,íéðôìå éðôì ïîc ñéðëäL¤¦§¦¨¨¦§©§¦§¦
,miycwd ycewleäî.mpic dn ±ïðéøîà éîxg`nyaezk weqtay ©¦¨§¦©

LãBwä ìà','äîéðt,oklïðéø÷c àëéä ìkea miiwzny mc lk ¤©¤§¦¨¨¥¨§¨¦©
e`eaa lqtpe ,weqtd zligz'LãBwä ìà'oebk ,lkidl ezqipka - ¤©¤
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oifge` mipya cenr at sc ± oey`x wxtzereay

:yleyn mewn ziyixtck dil irain eidz.ìåñô õåçì àöåéä øùádcya xyaen

:onwl ol `wtp.äøùá àìå äîã`aed `l ode dncn `aei xy` iaizk dnc ixzc

:xya ihernl cg dnc z`.å"÷:lqti `ly dzrn `veid xyal.äãùázevign `la

mce lk`z `le `veia `ed dtixh dvign oerhy xyad lkl dil yixce rnyn

`l odn ol `wtp cere iz` xyan e"w `veid

odl xn` dnipt ycwd l` dnc z` `aed

z` `aed `l od l"` miptl mzqpkd `ny

dzvignl ueg `ny (dnipt) ycwd l` dnc

dil opiyxc ikd dzid dnipt el exn` dzvi

:(.`w sc) mei leah 'ta onwl'åâå àáåä àì ïä
.äîéðô:miptle iptl dnc qpkpy `l` il oi`

.äæ ìò ãîéìå äæ àáazk `le ycw azk i`c

:miptle iptl df ycw xne` iziid dniptàá
.äîéðô`edy ycw lr cnile xzein `edy

:ycw lk`i `l xikye odk ayez :lkidéåð÷
.íìåò ïéð÷:laeid cr elv` ayeiny rvxp

.íéðù ïéð÷z`vl cizry ixar car

:ziriaya.ìëåà åðéàeteb oi`y dnexza

:odkl iepw.íúä àîìùáipya xninl `ki`

:df lr cnile df `a minezq ze`xwnéøúã
.åäðéð íéôåâly ernynk df ly ezxdf` oi`

meyn i`e envr lr cnln cg` lke df

irap `le `icda rvxp aezkp jxtnl `ki`c

meyn e`l xnelk 'ek xiky l"d xiky

e"wa iz`c meyn `l` `ed zernynac

azke gxh e"wa `iz`c `zlin iiepyl `ki`e

opipy xityc y"k inizqc `zyd `xw dil

:df lr cnile df `a.àëä àìàzxdf`c

qpki `l `dc `id lkid llka miptle iptl

lkid leqt `l` o`k oi` lkid jxc `l` dl

i`n miptle iptl dil liqti` lkidnc oeike

d irael dide cnere leqt ixd lqtinl `k

ly `xwn dpyi `ly wezyle lkid yxtl

:melk cnln epi`y mpg.àëøöð àìi`d

oebk ekxck `ly yteyn jxcl `l` dnipt

`zydc oilela ycwnd zia zeilre oibb jxc

e"wa iz`c meyn i`e envr lr cnll jxved

jk mewr yteyne `xw dl azke gxh d"t`

:(:fk sc) dax unewda zegpna enyàäå
.áéúë äàáäjxc `l` liqtin `lc rnyne

:d`ad.àáø øîà àìàjxc diliirc mlerl

dilr aiygc `kidc `xw 'ireny`e migzt

zligze miptle [iptl] eqipkdl ezligzn

cr liqtin `l did mipt n"r lkidl ez`ad

:xyk uegl exifgd m`e miptl ihncøô
.øáã íìòäeqipkde lkida ezxtk zevny

:miptle iptl.åäîopixwc `kid lk opixn` in

ze`hga oebk ycwd l`c leqt dia

:zepevigd.'åë äîéðôã ìåñô äéá àðéø÷
:iaizk iccd ik `dcåîå÷îá àìù àîìã åà

.àåä:liqtine dqpkd `iede.ìëéäì ïàéöåäå
:ohtynk zkxtd lr zefdl.àåä ïîå÷î
:ozligz myl ewwfed ixdyïåéë àîìã åà

.éøîâì äéì ÷éôð åúåöî ìë úééùòá ÷ôðã
:enewn `ly dil dede

åàéöåäå
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íå÷î:(mewnl d"c .hk sc) ipy 't seqa lirl izyxit .yleynàìådaygn `dz

df lebite epnfl ueg df iyilyc dyxc rci `lc oeik dniz .e"wn uega zlqet

`la zlqet ueg z`ivi `dz `l z"`e zlqet daygn `dz `l inp e"w e`la enewnl ueg

`xwn ol `wtpc oeik l"ie e"wn `wec z`hg mbe xieynd z` lqt `ly miptan e"w xtkl

:minc lk oicd `ed lqtp xyacäîã`le

`le ef ly dnc opiyxc (bv sc) onwl .dxya

`d dxya ihernl l"l w"we zxg` ly dnc

:aizk xtkl

ïåéë'it .xq`p ezvignl ueg xya `viy

iz` xyan e"wn `veid mce qxhpewa

xn` 'ebe dnc z` `aed `l odn ol `wtp cere

`l od exn` miptl dnc z` mzqpkd `ny

dzvignl ueg `ny ycwd l` dnc z` `aed

dil opiyxc ikd dzid dnipt el exn` dzvi

onwlc wc `le (.`w sc) mei leah wxta onwl

oilev cvik 'ta r"ve dzid ycwan yixc

cere `veid xya oiprl yixcc (.at migqt)

`pz `ki`c (.gq oileg) dywnd dnda wxta

:`vei oiprl dcya xyae mzd yixc `lcàì
oebk qxhpewa yxit .yteyn jxcl `l` `kxvp

dywe oilela miycwd iycw zia zeilre oibb

l` opax iyxc (:fk sc zegpn) dax unewdac

ipt l`e zkxtl zian la` `ai `la ycwd

ycwd l` aezkl jixte zeni `la zxtkd

ipyne zxtkd ipt l` ira `le zkxtl ziane

wetiz `xw l"l `zyde yteyn jxc ihernl

jxc rnync `ai l`e aizkcn oibb jxc dil

(:fi sc) zereayc 'a wxta opihrnnck d`ia

yxtl d`xpe lkidl oibb jxc qpkpy `nh

`kd la` dxwzd z` zgityk ixiin zereayac

iycw zia ziilra didy lel jxc qpkpyk

zeaiza mipne`d z` milylyn eid eay miycw

yxity enk p"` dyrp jklc `ed d`ia jxcc

iptl dnegd jzgy (my) zegpna qxhpewa

`le qpkpe oetva e` mexca gzt dyre miptle

'it cere axrnl eipt didy gxfnay gzta qpkp

ccve gxfn gzta qpkp p"` mzd qxhpewa

ipt l`c aiigin `l oiccva `zkld oeqkl`a

irazxetk ly miigxfn mipt l` mipt ediy op

didy lel jxc oebk yteyn jxc yxtl yi cere

onewn edfi` seqa xn`ck zxetkd zia ixeg`

awri x"d dywde xa xtl mipy (:dp sc sirl)

jxc dax unewda ihernl `xw l"l y"pilxe`c

opiwiicck `ai l`e aizkcn il wetiz yteyn

z`ad oia wlgl yie 'ia `aizk d`ad `de `kd

:mc`d seb z`ial mcd
oitxyp

1
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leLî àäiL íB÷îàäz àìå .íéøeîéàa øNaa íca ,L ¨¤§¥§¨©¨©¨¨¨¥¦§Ÿ§¥
ìñtL íB÷n äîe .øîBçå ìwî ,õeça úìñBt äáLçî©£¨¨¤¤©¦©¨¤©¨¤¨©
.íéðôa úìñBt äáLçî ïéà ,õeçaL úà íéðôaL íc̈¤¦§¦¤¤©¥©£¨¨¤¤¦§¦
àlL ïéc Bðéà ,íéðôaL úà õeçaL íc ìñt àlL íB÷î̈¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦¥¦¤Ÿ
õeç ,'éLéìL' øîBì ãeîìz .õeça äáLçî ìñBt àäé§¥¥©£¨¨©©§©§¦¦
.[ìeñt ,õeçì àöBiä] øNa .BîB÷îì õeç ,'ìebét' .Bpîæì¦§©¦¦§¨¨©¥©¨
íB÷îa äîe .ìeñtL ,ïéca àäiL .øLk ,íéðôì ñðëpä©¦§¨¦§¦¨¥¤§¥©¦¤¨©§¨
õeçì àöBiä øNa ,íéðôaL úà õeçaL íc ìñt àlL¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦¨¨©¥©
øNa ,õeçaL úà íéðôaL íc ìñtL íB÷î .ìeñẗ¨¤¨©¨¤¦§¦¤¤©¨¨
,'dîcî' øîBà àeä éøä .ìBñôiL ïéc Bðéà ,íéðôa ñðëpä©¦§¨¦§¦¥¦¤¦§£¥¥¦¨¨
ìñtL íB÷îa äîe .äzòî ,øîBçå ì÷ .øNa àìå 'dîc'¨¨§Ÿ¨¨©¨¤¥©¨©§¨¤¨©
.øLk ,íéðôì ñðëpä øNa ,õeçaL úà íéðôaL íc̈¤¦§¦¤¤©¨¨©¦§¨¦§¦¨¥
àöBiä øNa ,íéðôaL úà õeçaL íc ìñt àlL íB÷î̈¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦¨¨©¥
äãOa øNáe' øîBà àeä éøä .øLkL ïéc Bðéà ,õeçì©¥¦¤¨¥£¥¥¨¨©¨¤
,Búvéçîì õeç øNa àöiL ïåék ,'eìëàú àì äôøè§¥¨ŸŸ¥¥¨¤¨¨¨¨¦§¦¨
,ìëéä .äîéðt àlà éì ïéà ,'äîéðt' ,ïðaø eðz .øñàð¤¡¨¨©¨¨§¦¨¥¦¤¨§¦¨¥¨
,'LãB÷' øîàéå .'äîéðt' 'Lãwä ìà' øîBì ãeîìz .ïépî¦©¦©§©¤©Ÿ¤§¦¨§Ÿ©¤
.äæ ìò ãnéìå äæ àa ,àáø øîà .'äîéðt' øîàé ìàå§©Ÿ©§¦¨¨©¨¨¨¤§¦¥©¤
ïéð÷ éeð÷ äæ ,'áLBz' ,àéðúc .øéëNå áLBzà ,äåäc éãéî¦¦©£¨©¨§¨¦§©§¨¨¤¨¦§©
ìàå ,'áLBz' øîàé .íéðL ïéð÷ éeð÷ äæ ,'øéëN' .íìBò¨¨¦¤¨¦§©¨¦Ÿ©¨§©
.ìëBà Bðéà ,íìBò ïéð÷ éeð÷ ,øîBà éðàå .'øéëN' øîàéŸ©¨¦©£¦¥¨¦§©¨¥¥

eð÷,øîBà éúééä ,ïk eléà .ïkL ìk àì ,íéðL ïéð÷ é ¨¦§©¨¦Ÿ¨¤¥¦¥¨¦¦¥
àäé ,íìBò ïéð÷ éeð÷ ìáà .íéðL ïéð÷ éeð÷ äæ 'áLBz'¨¤¨¦§©¨¦£¨¨¦§©¨§¥
ïéð÷ éeð÷ äfL ,'áLBz' ìò ãnéìå 'øéëN' àa .ìëBà¥¨¨¦§¦¥©¨¤¤¨¦§©
,ééaà déì øîà .ìëBà Bðéàå ,íéðL ïéð÷ éeð÷ äæå ,íìBò¨§¤¨¦§©¨¦§¥¥¨©¥©©¥
déì äåäc áb ìò óàå .eäðéð éôeb éøz ,íúä àîìLa¦§¨¨¨¨§¥¥¦§§©©©©£¨¥
.øîBçå ì÷a éúà ,Cãéàå .ìëàé àì òöøð ,ázëîì àø÷ì¦§¨§¦§©¦§¨ŸŸ©§¦¨¨¥§©¨¤
àlà .àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a éúàc àúléî¦§¨§¨¥§©¨¤¨©§¨©¨§¨¤¨
íéðôìå éðôì (àëä) ,ìëéäa ìñtéàc (àkéàc) ïåék ,àëä̈¨¥¨§¦¨§¦§©©¥¨¨¨¦§©§¦§¦
Cøãì àlà àëøöð àì ,ééaà øîà àlà .éòa éàî©¨¥¤¨¨©©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§¤¤
àlà .déa áéúk 'äàáä' àäå ,àáø déì øîà .LteLî§¨¨©¥¨¨§¨£¨¨§¦¥¤¨
àì ,íéðôìå éðôì déìò áéLçc éãéî ìk ,àáø øîà̈©¨¨¨¦¦©£¦£¥¦§©§¦§¦Ÿ
,øeaö ìL øác íìòä øt ,àáø éòa .ìëéäa ìñtéî¦§©©¥¨¨¥¨¨©¤§¥¨¨¤¦
ìk ,'äîéðt LãBwä ìà' ïðéøîà éî .eäî ,íéðôìå éðôì ïîc ñéðëäL ,íéáëBk úãBáò øéòNe§¦£©¨¦¤¦§¦¨¨¦§©§¦§¦©¦¨§¦©¤©¤§¦¨¨
ïðéø÷ àì ,'LãBwä ìà' ïðéø÷ àìc àëéä ìk .'äîéðt' déì ïðéø÷ ,'LãBwä ìà' ïðéø÷c àëéä¥¨§¨¦©¤©¤¨¦©¥§¦¨¨¥¨§Ÿ¨¦©¤©¤Ÿ¨¦©
ìL øéòNå øt .àeä ïîB÷îa àlL ,øîBì éöîéz íàå .àeä ïîB÷îa àlL ,àîìc Bà .'äîéðt'§¦¨¦§¨¤Ÿ¦§¨§¦¦§¥©¤Ÿ¦§¨©§¨¦¤
.àeä ïîB÷î ,ïðéøîà éî .eäî ,ïñéðëäå ìëéäì ïàéöBäå íécaä ìò ïîcî äfäL ,íéøetékä íBé©¦¦¤¦¨¦¨¨©©©¦§¦¨©¥¨§¦§¦¨©¦¨§¦©§¨
,úëøtä ìò ïîcî äfä .÷ôð ÷ôðå ìéàBä ,øîBì éöîéz íàå .÷ôð ,÷ôðå ìéàBä ,àîìc Bà¦§¨¦§¨©¨©§¦¦§¥©¦§¨©¨©¦¨¦¨¨©©¨Ÿ¤
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migaf(ipy meil)

aíéøeîéàa øNaa íca ùleLî àäiL íB÷îylyl ie`x `edy ± §¤§¥§¨©¨©¨¨¨¥¦
,oaxwd xya zlik` ,mcd zwixf ,oaxwd ipiipr,mixeni`d zxhwde

z` zeyrl xzen did zena xzid zrya oky ,dxfrl ueg epiide
ylyenvr lkidd la` .dnaa ,dxfrl uegn dl`d oaxwd ipiipr

mixeni` zxhwdl ie`x epi` `ldy ,'yleyn mewn' `xwp epi`
oi` ,zlqet miptl mcd zqpkdy s` jkitle ,miycwd xya zlik`le

.zlqet dcear zrya jk lr daygnd
:zeywdl `xnbd dkiynn,úìñBt äáLçî àäz àìåaygyk §Ÿ§¥©£¨¨¤¤

enc wexfl,õeça.øîBçå ìwîíB÷n äîe,df xneg ea bdepyìñtL ©¦©¨¤©§¤¨©
ícdpevig z`hgLeqipkd,íéðôaúàmcdLx`yp,õeçalr s`e ¨¤¦§¦¤¤©

ok it,íéðôa úìñBt äáLçî ïéà.yleyn mewn epi` ixdyíB÷î ¥©£¨¨¤¤¦§¦§
,df xneg ea oi`yL íc ìñt àlL`viúà õeçamcdLx`yp ¤Ÿ¨©¨¤©¤¤

,íéðôa,dxfraBðéàìñBt àäé àlL ïécoaxwd z`äáLçîwexfl ¦§¦¥¦¤Ÿ§¥¥©£¨¨
enc.õeça©

ueg' zaygn leqt micnel epnn yxetn weqt yiy zvxzn `xnbd
:'enewnløîBì ãeîìz(gi f `xwie)einlW gaf xUAn lk`i lk`d m`e' ©§©§¦¥¨·Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨
d mFIAéLéìL.'didi lEbiR Fl aWgi `l Fz` aixwnd dvxi `l ©©§¦¦·Ÿ¥¨¤©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤

zaygnl epcnl 'iyily'neBpîæì õeçlek`l ayg m`y ,zlqety ¦§©
ne .lqtp oaxwd ,iyilyd meia ,ezlik` onf xg`l oaxwdnìebét'¦

zaygnl epcnl 'didiBîB÷îì õeçayg m`y ,zlqetylek`l ¦§
.oaxwd z` lqt ,ezvignl ueg oaxwdn

dxfrl uegn `veid xya ipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:lkidl qpkpd xyaeõeçì àöBiä] øNa,el ie`xd mewnl uegn ± ¨¨©¥©

,[ìeñtxya la`,íéðôì ñðëpä,lkidl,øLkìeñtL ïéca àäiL ¨©¦§¨¦§¦¨¥¤§¥©¦¤¨
,oldlck ,xnege lwn elqetl xyt` didy ±íB÷îa äîeueg ± ©¦§

,dxfrlúà õeçaL íc ìñt àlLmcd,íéðôaLõeçì àöBiä øNa ¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦¨¨©¥©
,ìeñtíB÷îlkidd -íéðôaL íc ìñtL,lkidl qpkpy ±úàmcd ¨§¤¨©¨¤¦§¦¤

,õeçaLíéðôa ñðëpä øNa,lkidlBðéà.ìBñôiL ïéczx`an ¤©¨¨©¦§¨¦§¦¥¦¤¦§
:`ziixadøîBà àeä éøä(bk e `xwie)`aEi xX`','dîcîyexcl yie £¥¥£¤¨¦¨¨

'dîc'øNa àìå,lqtp miptl qpkpd mc wxy -.xya `le ¨¨§Ÿ¨¨
:`ziixad dywnäzòî øîBçå ì÷yxetn aezkn epcnly xg`n ± ©¨¤¥©¨

`veid xyay xnege lwa cenll yi ,lqtp epi` miptl qpkpd xyay
.xyk ueglíB÷îa äîe,xeng `edyíéðôaL íc ìñtLqpkpy ± ©¦§¤¨©¨¤¦§¦

,lkidlõeçaL úà,dxfra x`ypy z` -.øLk íéðôì ñðëpä øNa ¤¤©¨¨©¦§¨¦§¦¨¥
õeçaL íc ìñt àlL íB÷î,dxfrl ueg `viy ±íéðôaL úà- §¤Ÿ¨©¨¤©¤¤¦§¦

,dxfra x`ypy z`õeçì àöBiä øNa,dxfrl ueg `viy ±Bðéàïéc ¨¨©¥©¥¦
.øLkL:`ziixad zvxznøîBà àeä éøä(l ak zeny)äãOa øNáe' ¤¨¥£¥¥¨¨©¨¤

eìëàú àì äôøè.'y ,dfn cnlpeBúvéçîì õeç øNa àöiL ïåék §¥¨ŸŸ¥¥¨¤¨¨¨¨¦§¦¨
e ,dtixhk `ed ixd ,dxezd el drawy.øñàð¤¡¨

qpkpd dpevig z`hg mc leqta zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:lkidleðzïðaødxeza aezk(gi i `xwie)l` DnC z` `aEd `l od' ¨©¨¨¥Ÿ¨¤¨¨¤
Wcwdéì ïéà .'äîéðt,mcd lqtpy o`knäîéðt àlà`weec ± ©Ÿ¤§¦¨¥¦¤¨§¦¨

ycewl edeqipkd xy`k.xzeia iniptd xecnd `edy miycwdqpkp
wx mcdl,ìëéä,ïépîøîBì ãeîìz'Lãwä ìà',lkidd `edy ± ¥¨¦©¦©§©¤©Ÿ¤
,'äîéðt'.miycwd ycew `ed §¦¨

:`xnbd dywnøîàéåwx aezkd'LãB÷'lkidl qpkpy mcy epcnll §Ÿ©¤
,lqtpøîàé ìàå'äîéðt'miycwd ycewl qpkpd mcy epcnlnd §©Ÿ©§¦¨

lk ,lkiddn xzei inipt `edy miycwd ycewy rcp `linne ,lqtp
:`xnbd zvxzn .my qpkpd mc lqtiy oky,àáø øîàäæ àa ¨©¨¨¨¤

,['dnipt' zaiz-]äæ ìò ãnéìåaezkd did m`y ,['ycew' zaiz lr-] §¦¥©¤
miycwd ycew lr ezpeeky xne` iziid ,'dnipt' `le 'ycew' xne`

.lqtp myl qpkpd mc wxe ,cala
:dnec dxeva `ziixaa yxcpy weqt `ian `axáLBzà äåäc éãéî¦¦©£¨©¨

øéëNådyxc ±odk lr xqe`d aezkd lr dyxcpy dyxcl dnec ef §¨¦
lik`dlz`.dnexza 'xiky'e 'ayez' miixard eicar,àéðúcaezk §©§¨
dxeza(i ak `xwie)lk`i `l xikUe odM aWFY Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤©Ÿ¥§¨¦Ÿ·Ÿ©
,'Wcw,'áLBz'äæ`edy ,rvxpy ixar caríìBò ïéð÷ éeð÷caer ± Ÿ¤¨¤¨¦§©¨

.laeid cr eax z`,'øéëN'äæy ixar caríéðL ïéð÷ éeð÷`veid ± ¨¦¤¨¦§©¨¦

dxizd `l dxezdy ,dfa x`eane .ixar car lkk ziriayd dpya
eicar z` wx `l` ,dnexza miixard eicar z` lik`dl odkl

.el iepw mteby miprpkd
:`ziixad zl`eyøîàéaezkd'áLBz'cala,'øéëN' øîàé ìàå Ÿ©¨§©Ÿ©¨¦

øîBà éðàårvxp car dne ,`xaqndéeð÷eaxlBðéà ,íìBò ïéð÷ ©£¦¥¨¦§©¨¥
ìëBàd xiky ,odkd eax znexza,íéðL ïéð÷ éeð÷ïkL ìk àì ¥¨¦§©¨¦Ÿ¨¤¥

mbe 'ayez' mb dxezd dazk jxev dfi`le ,dnexza lke` epi`y
.'xiky'

:`ziixad daiyneléàïk,cala 'ayez' zazek dxezd dzidy ¦¥
,øîBà éúééäy'áLBz'äæd ixar caréeð÷odkd eaxlíéðL ïéð÷ ¨¦¦¥¨¤¨¦§©¨¦

,calaìáàd rvxpéeð÷eaxl,íìBò ïéð÷ìëBà àäéokl .dnexza £¨¨¦§©¨§¥¥
e ,mdipy z` dxezd dazkàa'øéëN'ìò ãnéìå,'áLBz'äfL ¨¨¦§¦¥©¨¤¤

[ayez-],íìBò ïéð÷ éeð÷äæå[xiky-],íéðL ïéð÷ éeð÷BðéàåìëBà ¨¦§©¨§¤¨¦§©¨¦§¥¥
mbe 'ycew' mb dxezd dazk ,o`k s` .dnexza mdn cg` s`'dnipt'

.miycwd ycew `le lkidd `edy ycew lr cnlie dnipt `eaiy ick
:`ax ly evexiz z` dgec iia`déì øîàééaà,`axlíúä àîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨¨¨

ixdy ,'df lr cnile df `a' ly df oipr oaen [xikye ayeza-]éøz§¥
eäðéð éôebcg` lk ly epic zrcl jixve ,mipey micar ipy md ± ¥¦§

.mdnb ìò óàådéì äåäc áázëîì àø÷ìaezkl xyt` did ± §©©©©£¨¥¦§¨§¦§©
y wx ,yexitaòöøð,mler oipw iepwdìëàé àì,dnexza,Cãéàå ¦§¨ŸŸ©§¦¨

,mipy oipw iepwd xikyøîBçå ì÷a éúàla` .dnexza lke` epi`y ¨¥§©¨¤
ik ,dyw `l dføîBçå ì÷a éúàc àúléîecnell xyt`y xac ± ¦§¨§¨¥§©¨¤

,xnege lwndì áúëå çøèàø÷.yexita eazekl aezkd jxc ± ¨©§¨©¨§¨
àëä àlà,miptl ezqipka lqtpd mca ,o`k ±(àkéàc) ïåék ¤¨¨¨¥¨§¦¨
ìñtéàcqpkpyk cin mcd,ìëéäa(àëä)íéðôìå éðôìmc oic ± §¦§©©¥¨¨¨¦§©§¦§¦

,miycwd ycewl qpkpyéòa éàîoi` ixdy ,azkp `ed dn jxevl ± ©¨¥
mcew eqipkdl ilan miycwd ycewl mcd z` qipkdl zexyt`
,lqtp xak miycwd ycewl qpkpy mcew mlerly `vnpe ,lkidl
,dnvr ipta oice zernyn dl oi`y daiz aezkl dxezd jxc oi`e
dxezl did `l` .zxg` daiz ly dyexit epcnll ick wx d`a `le

.leqt lkidl qpkpd mcy wx yexita aezkl
:xg` uexiz `ed xne` `ax ly evexiz z` iia` dgcy xg`nàlà¤¨

,ééaà øîààëøöð àìepi` ,'dnipt'e 'ycw' dxezd dazky dn ± ¨©©©¥Ÿ©§§¨
xvpjCøãì àlàLteLîycewl ekxck `ly eqipkdy mcl ± ¤¨§¤¤§¨

mcew lqtp `le ,miycwd ycew ly zeilre oibb jxc oebk ,miycwd
ycwl mc zqpkd oicl zernynyi ok m`e ,miycwd ycwl eqipkdy
ayez oipra `ziixad dxn`y dnl dnec dfe ,jka lqtpy miycwd

.xikye
:iia` ly evexiz z` dgec `axdéì øîààáøxyt` ji` ,iia`l ¨©¥¨¨

,yteyn jxc miycwd ycewl qpkpy mc leqtlàäå'äàáä'áéúk §¨£¨¨§¦
déadxezd zynzyn miptl qpkpd mc leqta miwqerd miweqta - ¥

`l od' e` ,'dncn `aei xy` z`hg lke' aezkk .'d`ad' oeyla
.yteyn jxc eqipkd m` lqtp mcd oi`y rnyne ,'dnc z` `aed

zeaizd z` jixvne `xnbd ly dpey`xd dl`yd z` uxzn `ax
:'dnipt'e 'ycw',àáø øîà àlàmcd z` qipkdyk xacn aezkd ¤¨¨©¨¨

,mpn` ,ekxck lkidd jxcéãéî ìk,mcd zqpkd epipiprae ,xac lk ± ¨¦¦
déìò áéLçcíéðôìå éðôìick miycwd ycewl eqipkdl aygy - ©£¦£¥¦§©§¦§¦

,my epnn zefdlìëéäa ìñtéî àì,miycwd ycewl eqipkiy cr Ÿ¦§©©¥¨
mcd lqtp `l ,miycwd ycewl eqipkd `le dxfrl e`ivede xfg m`e
qpkpy mcy 'dnipt'n cnlpd oicl zernyn yiy `vnp jkl i` .jka
,miycwd ycewl eqipkdl oiekzdy ote`a ,lqtp miycwd ycewl
.miycwd ycewl ezqipka `l` ,lkidl ezqipka lqtp epi` xen`ky

:miptl ezqipka lqtpd mc ly mipey mipte`a dpc `xnbd,àáø éòä¥¨¨
,íéáëBk úãBáò øéòNe øeaö ìL øác íìòä øtozpidl mnc oicy ©¤§¥¨¨¤¦§¦£©¨¦

,lkiday adfd gafn lre zkextd cbpk,íéðôìå éðôì ïîc ñéðëäL¤¦§¦¨¨¦§©§¦§¦
,miycwd ycewleäî.mpic dn ±ïðéøîà éîxg`nyaezk weqtay ©¦¨§¦©

LãBwä ìà','äîéðt,oklïðéø÷c àëéä ìkea miiwzny mc lk ¤©¤§¦¨¨¥¨§¨¦©
e`eaa lqtpe ,weqtd zligz'LãBwä ìà'oebk ,lkidl ezqipka - ¤©¤
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`oifgeקכח mipy` cenr bt sc ± oey`x wxtzereay

.çáæîì åàéöåäågafnd l` `vie aizkck eizepxw lr 'c ozne exdih lr ray zefdl

opixn`e (:gp sc `nei) el e`ived wxta adfd gafn df opze eilr xtke 'd iptl xy`

le gafnd oia cenri `ly gafn dilekn witpc cr `vie aizk ikdlc mzdzkxt

:gxfnd cvl gztl gafnd oia `l` gafnd zepzn zrya.àåä íå÷î ãç àëäoi`y

`ly dqpkd `ied `le mizpia (gafn) wqtd

:dnewna.àîìéã åàipy diey `pngx

iax k"za b"d :d`ivi dia aizkc zenewn

xn`pe ycwa xtkl o`k xn`p xne` xfril`

s` xtik `lya oldl dn ycwa xtkl oldl

o`k xn`p xne` oerny iax xtik `lya o`k

dn ycwa xtkl oldl xn`pe ycwa xtkl

xfril` 'x xtikya o`k s` xtikya oldl

lken xtkl dncn `aei xy`c xtkl sili

xtkl e`eaa cren ld`a didi `l mc`

dxhwd zrya lkidd on oiyxety xidfne

z`ia zligzn rnyn xtkl e`eaa oldl dn

aizk jklid yextl eixiag exdfed xtknd

`aei xy` s` rnyn xtik `l oiicre xtkl

xtkl n"r dz`ad zligzn xtkl dncn

:xtik `ly t"r` jklid lqtpy rnyn

.ùã÷á øôëì ïìäì øîàðåz`e oerny 'xc

`aed xy` z`hgd xiry z`e z`hgd xt

`dc xacn aezkd xtikya oldl dn 'ebe

:xtikya o`k s` `id dxtk xza dtixyéáø
.õåçî õåç ïéðã øáñ øæòéìàz`hg mc

uega cenrzy jcnln aezkdy dpevigd

aezkdy df mc`n miptl edeqipki `le

:uega cenriy exidfn.íéðôáî õåç ïéðã ïéàå
:miptl dzevnk dz`ady k"dei xtnïéðã

.äîäáî äîäá:inipt z`hgn dpevig z`hg

b"dìåñô ãéæî àä [øùë ââåù ñéðëä]
iaxke xtikya .xtik `lya e` xtikya

iaxke xtik `lya 'it` e` dil `xiaq oerny

z`hgd xt z`e mipdk zxeza b"d :xfril`

rnync l"z dn 'ebe mze` sxeyde 'ebe

jixtwc epiid sxeyde l"z dn dil irainc

jcnll jixhvi` ditebl `d l"z dn

:micba `nhn otxeydyãåîìú äî àìà
.øîåì:xcdn ipnif ixz z`hg z`hg`

.ïùãä úéáà ïéôøùðåxwir `dc daqp ick

aizk xac mlrd xta sxyi oycd jty lr

`lc dl hwp micba `nhnc meyn `l`

:eda aizkà.êéøö åðéz`hg z`hgn cnll

`l` 'ebe `aed xy`e aezkl el did `ly micba `nhn mtxeyd miniptd lky epcnl xtkl dnc z` `aedc meyn micba z`nehc `nrh ilzc `wtp `xwc `zernynnc

:'ebe z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e.àîòè éàî:xtkln dcedi 'xl dil `wtp `l.äéì ÷éôîã íåùî åàìmipevigd minc lr cnll oerny iaxc y"bl xtkl i`dl

:zeiniptd x`y zeaxl z`hg z`hg jixhvi` jklid onc z` `aeda dtixyc `nrh ilzc meyn e`le oerny iaxk xtik k"` `l` leqt oi`y miptl mnc qpkpy

íéçáæä ìë êìò ïøãä

.ùã÷î çáæîä:eze` oicixen oi`e engl zeyril gafnd eycw gafnl dlry leqt xac elit`.åì éåàøä úàeycw `ly mivnw ihernl yxtn `xnbae ewlgl xxaedyn

xxean df oi` ilk ozn `la dvinwae dlek daixw dgpnd oi`y xexa deab wlg df oi` ilka dlek dgpnd dyciwc b"r`c deab wlgl exxaed `ly dvinw xg`l ilka

:gafnl.'åë øîåà òùåäé éáøie`x edip i`ne yxtn xcde el ie`x oi`y ihernl el ie`xd z` oizipzn mzq iax oizipznc `nzqc el ie`xd z`c `yexita ibilt i`pz ipd

wlgl xxap `ly dn `l` hrnl jl oi`e mikqpe mc elit` lqtpy gafnl ie`xd lk b"xle miyi`l opi`y oileqt mikqpe leqt mc `le lqtpy miyi`l ie`x ryedi iaxl el

:ilka mlern eyciw `ly mivnw edpip i`ne mlern gafn.íéùéàì:y`l.äã÷åî ìò äìåòä àéäeziieda rnyn `id cxi `le `di oziieda `id dlere cwenl `edy xac

:dcwen lr dzlryn `dz.íéùéàì éåàøù ìë óàpe mc iwet`l`xiaq oerny iax :mikqpde mcd `l` ryedi iax ixacl b"x ixac oia oi` `tiqa yxtnck (mileqt) mikq

:`xnba yxtnck dil zi` `pixg` `nrh `l` sili dcwenn e`le l`ilnb oaxk onvr ipta oi`ad mikqpae (mcae) ryedi iaxk gaf ly mikqpa dilíéëñðäå øùë çáæä íà
.ïéìåñô:e`nhp e` e`viy oebk.ïéøùë íéëñðäå ìñôð çáæä åà:odn daxwd zxez dlhae enr elqtp ellba mi`a mde li`ed.ãøé àì çáæä:eycw gafnc

íéëñðäå

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

ïéôøùðmlrd xta sxyi oycd jty lr xwirc daqp ick qxhpewa yxit .oycd zia`
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micba `nhny epivn `l oycd zia` oitxypd oze`n xn`w ikdc yxtl yie daqp ickc
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:mixetkd [mei] xta oycd zia

íéçáæä ìë êìò ïøãä

çáæîäl`ilnb oaxe ryedi iax .'ek ycwn

`peeb i`d ike `yix jd iyextl ez`

iaxe l`rnyi iaxc (.gk sc a"a) mizad zwfga

:`yixc dwfg `tiqa iyxtnw `aiwr

àéärnyn `id qxhpewa yxit .dlerd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migaf(iyily meil)

çaænì ïàéöBäålr epnn zefdl ick ,lkidd gztl gafnd oia - §¦¨©¦§¥©
aezky enk ,gafnd(gi fh `xwie).''d iptl xW` gAfOd l` `vie'§¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥

ïñéðëäåkextd oial aey,gafnde zeäî.oicdíB÷î ãç éàcå àëä §¦§¦¨©¨¨©©©¨
,àeä,lkidd gztl gafnd ony mewnd oia dvign mey oi`e zeid

.lqtp epi` jkitle ,zkextl gafnd ony mewnd oialBà[àîìéc]¦§¨
ixdy ,md micxtp zenewn ipydéa àðéø÷ 'äàéöé'd`xw dxezd ± §¦¨¨¥¨¥

,'d`ivi' lkidd gztl gafnd oial ,zkextl gafnd oia xarnd z`
dl`yd z` zhyet dpi` `xnbd .lqtpe mc zqipkl aygp `linne

a zx`ype.e÷éz¥
:dpyna epipyøtëì ñðëðiax ixac ,leqt xtik `ly it lr s` ¦§©§©¥

.xtkiy cr ,xne` oerny iax .xfril`
:oerny iaxe xfril` iax ly mzwelgn oipra `ziixa d`ian `xnbd

,àéðz,øîBà øæòéìà éaøïàk øîàð(bk e `xwie)xy` z`Hg lke' ©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨§¨©¨£¤
DnCn `aEi.'LãBwa øtëìïläì øîàðå(fi fh my)odk zcear oipra , ¨¦¨¨§©¥©¤§¤¡©§©¨

mixetkd meia lecbBàBáa ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå'øtëì §¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§§©¥
Lãwa.'øték àlLa ïläl äîxtkl e`eaa' weqtd zernyn - ©Ÿ¤©§©¨§¤Ÿ¦¥

mipdkd x`y exdfed lkidl lecb odkd zqipka ciny ,`ed 'ycwa
zceara ligzd `l oiicry s` ,lkiddn yextl.dxtkdïàk óà©¨

øték àlLa.lqtp iniptd gafnd lr dncn ozp `ly s` - §¤Ÿ¦¥
:oerny iax ly enrh z` d`ian `ziixad,øîBà ïBòîL éaøøîàð ©¦¦§¥¤¡©

,ïàkmiptl dnc qpkedy z`hg oipra,'øtëì'ïläì øîàðåfh `xwie) ¨§©¥§¤¡©§©¨
(fkmixetkd mei ly zepaxwd iab ,øéòN úàå úàhçä øt úàå'§¥©©©¨§¥§¦

øtëì íîc úà àáeä øLà úàhçädpgOl uEgn l` `ivFi WcwA ©©¨£¤¨¤¨¨§©¥©·¤¦¤¦©©£¤
,'W`A EtxUeïläl äîxaecn,øtékLalr xacn aezkd ixdy §¨§¨¥©§©¨§¤¦¥

xg`l `idy eztixye xyad z`ved,mcd zwixf,ïàk óà.øtékLa ©¨§¤¦¥
.lqt `l ,xtik `le lkidl mcd z` qipkd m` la`

:oerny iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` zx`an `xnbdéàîa§©
éâìôéî÷,ewlgp dna ±øáñ øî,[xfril` iax-]õeçî õeç ïéðc- ¨¦§§¦©¨©¨¦¦

uega cenrl exidfn aezkdy mc`d oicn dpevig z`hg oic micnel
lkidl qpkdl xq`p mc`d dn .ycewa xtkl lecbd odkd `eaa
dfiy iptl lkidl eqipkdl xeq` z`hg mc s` ,dxtkd iptl s` ,cin

.mipta epnníéðôaî õeç ïéðc ïéàådpevig z`hg micnel oi`e ± §¥¨¦¦¦§¦
einiptd ze`hgn.mipta oncn zefdl devny mixetikd mei ly z

øáñ øîe,[oerny iax-],äîäaî äîäa ïéðcz`hg cenll yi ©¨©¨¦§¥¨¦§¥¨
,zenda odizyy meyn ,mixetkd mei ly zinipt z`hgn dpevig

äîäa ïéðc ïéàå,dnda `idy dpevig z`hg -íãàîxeqi`n - §¥¨¦§¥¨¥¨¨
iptl mb `edy ,cren ld`l qpkdl mc`d lr dxezd dxq`y

.dxtkd
:dpyna epipy'åë øîBà äãeäé éaø.xyk ,bbey qipkd m` ©¦§¨¥

xiykdy dnn `xnbd zwiicn .dcedi iax zhiy z` zxxan `xnbd
:bbeyaàäa miptl qipkd m`y ,rnyn -.ìeñt ãéæîzwtzqne ¨¥¦¨

`weec dcedi iax lqet cifna qipkda m`d ,`xnbd,øtékLazrcke §¤¦¥
,oerny iaxBàelit`øték àlLaiax zrcke ,dcedi iax lqt §¤Ÿ¦¥

.xfril`
:`ziixan wtqd z` hyet dinxi iax,äéîøé éaø øîàepipy ¨©©¦¦§§¨

,`ziixaa,øîàpL òîLnîn`p xaky xg`nx(fk fh `xwie),øt úàå' ¦©§©¤¤¡©§¥©
(ãòBî ìäà ìà) íîc úà àáeä øLà úàhçä øéòN úàå úàhçä©©¨§¥§¦©©¨£¤¨¤¨¨¤Ÿ¤¥

Lãwa øtëì,'W`A EtxUe dpgOl uEgn l` `ivFidf weqtn epcnle §©¥©Ÿ¤¦¤¦©©£¤§¨§¨¥
,zeiniptd ze`hg xya dpgnl uegn mitxeyyøîBì ãeîìz äî©©§©

okn xg`ly weqtd(gk fh my)óøBOäå'xak ixd ,'eicbA qAki mz` §©¥Ÿ¨§©¥§¨¨
weqtdn dpgnl uegn zeiniptd ze`hg xya ztixy ipic epcnl

.mcewd
`ziixad zl`ey dn :`ziixad zl`y lr dywn `xnbdäî©

øîBì ãeîìz,'óøBOäå'ixdedéôeâìéøèöéà,Cxn`py dn epcnll ©§©§©¥§¥¦§§¦
`l dfe .eicba z` qakl aiig zeiniptd ze`hgd z` sxeydy ,ea

.el mcewd weqtdn eprny
:xg` ote`a zx`an `xnbdàlà,le`yl `ziixad zpeekäî ¤¨©

øîBì ãeîìzd xt z`e' ltke xfgy dfa aezkd'úàhç'xiry z`e ©§©©¨
d,'úàhç'xirye xt z`e' aezkle xvwl aezkd did lekiy ©¨

`l` .'z`hgdeðãîì àlL éôìíéøetkä íBé ìL øéòNå øôì àlà §¦¤Ÿ¨©§¤¨§©§¨¦¤©¦¦
ïéôøNpL,zepgn ylyl uegnïLcä úéaàzia `xwpy mewna ± ¤¦§¨¦©¥©¤¤

mdye ,oycdíéãâa ïéànèîaezky enk ,mtxeyd ly(my)sxeyde' , §©§¦§¨¦
,'eicba qaki mz`øàLd llka ody zeiniptd ze`hg,ïéôøNðïépî §¨¦§¨¦¦©¦

,eicba oi`nhpe `nhp otxeydy'úàhç' øîBì ãeîìz,'úàhç' ©§©©¨©¨
.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
,øîBà øéàî éaø`nhp otxeydy zeiniptd ze`hg lk zeaxl ©¦¥¦¥

,eicba `nhneBðéàéøöCz`f cenll xyt` `l` ,cgein weqt dfl ¥¨¦
y ,xkfpd weqtd zernynnúàå úàhçä øt úàå' øîBà àeä éøä£¥¥§¥©©©¨§¥

úàhçä øéòN,'WcTA xRkl mnC z` `aEd xW`ãeîìz ïéàL §¦©©¨£¤¨¤¨¨§©¥©Ÿ¤¤¥©§
øîBìo`k aezkl aezkd jxved `l ±,'øtëì'azkp ef dyxta ixdy ©§©¥

mcy xak,xtkl miptl miqpkp xiryde xtdeøîBì ãeîìz äî©©§©
,'øtëì'ãnéìmicba `nhn zeiniptd ze`hg sxeydy mrhdy dfa §©¥¦¥

o`kn epcnl `linne ,ycewa xtkl miptl qpkp mncy meyn `ed
íéøtkúnä ìk ìò,zeiniptd ze`hg lk xnelk ,miptaïôøBOäL ©¨©¦§©§¦¤©§¨

,íéãâa ànèî.ycewa xtkl qpkp mnc ,od mb ixdy §©¥§¨¦
:`ziixadn ezii`x z` x`an dinxi iaxäãeäé éaøåjxvedy §©¦§¨

dnn z`f cnl `le ,'z`hg' 'z`hg' zeaizd ltkn z`f cenll
daizd ik ,xi`n iax ixacke 'xtkl' ltkpy'øtëì'déì òîLî àì §©¥Ÿ©§©¥
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eléôà ,àðéîà äåä ,'íéNák' áéúk àìå 'äìBò' áéúk éà .'íéNák' áéúk àä ,'äìBò'î déì¥¥¨¨§¦§¨¦¦§¦¨§Ÿ§¦§¨¦£¨¨¦¨£¦
,àtt áø øîà .ïéúéðúîc éàpz éðäì ,éàpz éðä ïéa àkéà éàî .'íéNák' àðîçø áúk .äçðî¦§¨¨©©£¨¨§¨¦©¦¨¥¨¥©¨¥§¨¥©¨¥§©§¦¦¨©©¨¨
Lé÷ì Léø) .eãøé ,àúéðúîc éàpúì .eãøé àì ,ïãéc éàpúì .eäééðéa àkéà ,éìka eLãwL íéöî÷§¨¦¤¨§©§¦¦¨¥©§§©¨¥¦¨Ÿ¥§§©¨¥§©§¦¨¥§¥¨¦
,àáé÷ò éaøå éìéìbä éñBé éaø éøáãì .ãøz àì ïlek éøáãì ,dîöò éðôa äàaä äçðî ,(øîà̈©¦§¨©¨¨¦§¥©§¨§¦§¥¨Ÿ¥¥§¦§¥©¦¥©§¦¦§©¦£¦¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc migaf(iyily meil)

àøîâ
.'el ie`xd z` ycwn gafnd' dpynd zpeek z` zxxan `xnbd

d xac :`xnbd zwiicnBì éeàø[gafnl-]ïéàla` ,eycwn gafnd - ¨¦
xacàì Bì éeàø ïéàL:`xnbd zxxan .eycwn gafnd oi` - ¤¥¨Ÿ

éàî éèeòîì.dfa hrnl dpynd zpeek dn - §©¥©
:`xnbd zx`anéèeòîì ,àtt áø øîàhrnl `a df oic -ïéöî÷ ¨©©¨¨§©¥§¨¦

dgpnd on milhipd mivnw -eLcé÷ àlLmze`éìkaxg`l zxy ¤Ÿ¦§¦§¦
i`e ,deab wlgl exxazp `l `linne ,evnwpy,gafnl miie`x md o

ecxi ,gafnd lr elre elqtp m`.
:`tt ax ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ójk lr dywd -,àðéáø ©§¦¨©¦¨

àleòcî àðL éàîepicn ilka ycwzp `ly df unew dpey recn - ©§¨¦§¨
,`ler lyéøeîéà ,àleò øîàc`idy dnda ly mixeni` -íéLã÷ §¨©¨¥¥¨¨¦

ïìòäL ,ïél÷gafnd lrïîc ú÷éøæ éðôìmc z` wxfy mcew - ©¦¤¤¡¨¦§¥§¦©¨¨
zxzn dwixfd ixdy ,oick `ly jka dyry s` ,gafnd lr dndad

mewn lkn ,gafnd lr mixeni`d zelrdleãøé àìitl ,gafnd on Ÿ¥§
y,çaæî ìL Bîçì eNòð.eilr mxihwdl gafnd myciwy ,xnelk ©£©§¤¦§¥©

gafnd ,gafnl ie`x epi`y xac mby `ler ixacn cenll yie
zwixf mcew ixdy ,deabl exxazp `l el` mixeni` `ldy .eycwn
m`e ,ecxi `l gafnd lr elr m` mewn lkne ,dlirn mda oi` mcd
xxazp `ly s`y ,ok xnel yi ilka eyciw `ly mivnw iabl s` ok

.cxi `l gafnd lr dlr m` mewn lkn ,deabl unewd
ixeni`l ilka eyciw `ly mivnw zencl oi` :`xnbd zvxzn

c meyn ,mcd zwixf iptl mlrdy milw miycwðäCmiycw ixeni`-] ¨¨
,[mcd zwixf iptl milweäééôeâa äNòî eøqçéî àìmixqg mpi` - Ÿ¦©§©£¤§©§

l mteba dyrnmd mcd zwixf ici lr `l` ,gafnl miie`x mzeyr
gafnd mycwn dwixfd mcew s` jkitle ,deab wlgl mixxazn

la` ,ecxi `l elr m`y df oiprléðä[ilka eyciw `ly mivnw-] ¨¥
eäééôeâa äNòî eøqçéîeidiy ick mteba dyrn md mixqg - ¦©§©£¤§©§

dyrpy mcew jkitle ,zxy ilka mycwl jixvy ,gafnl miie`x
.ecxi elr m`e gafnl miie`x mpi` df dyrn mda

:dpyna epipy'åë íéMéàì éeàøä ìk øîBà òLBäé éaø`l dlr m` ©¦§ª©¥¨¨¨¨¦¦
xn`py ,cxi(a e `xwie)die`x `idy dler dn ,'dcwFn lr dlrd `ed'¦¨Ÿ¨©§¨

`l dlr m` miyi`l ie`x `edy lk s` ,cxz `l dzlr m` miyi`l
.cxi

zl`ey .ryedi iaxk xaeq epi` l`ilnb oax recn zxxan `xnbd
:`xnbdénð ìàéìîb ïaøåixacl dcen epi` recn ,l`ilnb oaxe - §©¨©§¦¥©¦

,cxi `l dlr m` miyi`l ie`xd lky ryedi iaxáéúëäixde - ¨§¦
`xwna xn`p,'äã÷Bî ìò äìBò'ie`xd xac wxy jkn cenll yie ¨©§¨

.eycwn gafnd miyi`l
:`xnbd daiynàeääcnll `a epi` ,'dcwen lr dler' ,df `xwn - ©

`l` ,ecxi `l miyi`l md miie`x m`y gafnd lr elry mileqt lr
àúàc àeä ïéò÷Bt éøecäàìeidy mixyk lr cnll `a df `xwn - §©§¥§¦©£¨

.gafnd iab lr maiydl yiy ,epnn [evtw-] erwte gafnd lr
:`xnbd zl`eyCãéàålr cnln df `xwny xaeqd ,ryedi iax - §¦¨

,ecxi `l elr m`y elqtpe miyi`l miie`x eidy el`éøecäàì§©§¥
déì àðî ïéò÷Btafnd lr eidy mixyky df oic rcei `ed oipn -g §¦§¨¥

.gafnd iab lr maiydl yiy erwte
:`xnbd daiyndéì à÷ôðdf oic cnel ryedi iax -î`xwnd omy) ¨§¨¥¦

(b eoWCd z` mixde'Làä ìëàz øLà,'gAfOd lr dlrd z`yie §¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©
eaiydl yi gafnd lrn rwte y`d ezlk`y lky df `xwnn cenll

.gafnd iab lr ezelrdle
:zl`eye `xnbd dayCãéàåzayd oic cneld ,l`ilnb oax - §¦¨

xy`' `xwnd on yexci dn ,'dcwen lr dler' `xwnd on mirwet
.'y`d lk`z

:`xnbd daiynàeää,'y`d lk`z xy`' ,df `xwn -déì éòaéî ©¦¨¥¥
,xg` oicl l`ilnb oaxl jxvp -ìwxy cnläzà äìBò éìekéò §¦¥¨©¨

øéæçî,eilr maiydl yi gafnd lrn erwte elkrzpy dler ixai` - ©£¦
úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàådlkrzpy zxehw aiydl oi` j` - §¦©¨©£¦¦¥§¤

iniptd gafnd lrn drwte.éðúcdpy jky -éîBéðî øa àðéðç éaø §¨¥©¦£¦¨©©§¥
éaøa,á÷òé ïa øæòéìàxn`pìò äìBòä úà Làä ìëàz øLà' §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤Ÿ©¨¥¤¨¨©

,'çaænäwxy df `xwnn cenll yieäìBò éìekéòlrn erwty ©¦§¥©¦¥¨
gafnd.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå ,øéæçî äzà©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤

:zl`eye `xnbd dayCãéàåon cenll el oipn ,ryedi iax - §¦¨
ixde ,gafnd lr mirwet zayd oic 'y`d lk`z xy`' `xwnd

.zxehw ilekir mixifgn oi`y cnll ick jxvp df `xwn
:`xnbd daiynïðéøcäî äìBò éìekéòc dpéî òîL àìénî åàì- ¨¦¥¨§©¦¨§¦¥¨©§§¦©

aiydl yiy oicd z` s` `linn df `xwnn rney dz` oi` ike
df weqtn cenll yiy `vnpe .gafnd iab lrn erwty dler ixai`
.gafnd lrn erwty dler ilekir aiydl jixvy ,cg`d ,mipic ipy

.zxehw ilekir aiydl oi`y ,ipyde
:dpyna epipy'åë éeàøä ìk øîBà ìàéìîb ïaø`l dlr m` gafnl ©¨©§¦¥¥¨¨¨
xn`py ,cxi(a e my)dler dn ,'gAfOd lr dcwFn lr dlrd `ed'¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©

ie`x `edy xac lk s` ,cxz `l dzlr m` gafnl die`x `idy
.cxz `l dzlr m` gafnl

zl`ey .l`ilnb oaxk xaeq epi` ryedi iax recn zxxan `xnbd
:`xnbdénð òLBäé éaøåoax ixacl dcen epi` recn ,ryedi iaxe - §©¦§ª©©¦

e ,cxi `l dlr m` gafnl ie`xd lky l`ilnbáéúëäxn`p ixd - ¨§¦
aezka'lrd.'çaæî ©©¦§¥©

:`xnbd daiynàeää,'gafnd lr' ,df `xwn -déì àéòaéîjxvp - ©¦©§¨¥
,eyxtn `ed jke .ryedi iaxl elàðîçø øîà÷ (àîòè) éàîdn - ©©£¨¨¨©©£¨¨

y ,'gafnd lr dcwen lr' aezkd zpeek `idìkxacäã÷Bîì éeàøä ¨¨¨§§¨
,miyi`l -Lc÷îd.çaæîm` miyi`l ie`xd lk jkly ,xnelk §©¥¦§¥©

gafnd eycwy meyn ,cxi `l dlr.
:`xnbd zl`eyCãéàågafnl ie`xd lky xaeqd ,l`ilnb oax - §¦¨

miyi`l ie`xd wxy ryedi iaxk yxtn epi` recn ,cxi `l dlr m`
.gafnd eycwn

gikedl oi` df `xwnny l`ilnb oax dcen ok` :`xnbd daiyn
iax ixack eyxtl ozipy itl ,ycwzn gafnl ie`xd lky ezhiyk

la` ,ycwzn miyi`l ie`xd wxy ,ryediáéúk àðéøçà çaæî- ¦§¥©©£¦¨§¦
ycwn gafndy ea xn`py xg` `xwn epyi(fl hk zeny)rbPd lM' ,¨©Ÿ¥©

myn cenll yi jkitle ,miyi` xkfed `l df `xwnae ,'WCwi gAfOA©¦§¥©¦§¨
.cxi `l dlr m` miyi`l ie`x epi` m` mb gafnl ie`xd lky

:`xnbd zl`eyCãéàå`l miyi`l ie`xd wxy xaeqd ,ryedi iax - §¦¨
`le gafnl ie`xd xac s`y df `xwnn cnel epi` recn ,cxi

.cxi `l dlr m` miyi`l
cnll ick ze`xwn ipya jxev yiy xaeq ryedi iax :`xnbd daiyn

.cxi `l dlr m` miyi`l ie`xd lkyãçjixv cg` `xwn -àëéäì ©§¥¨
øLBkä úòL dì äúéäcdligzn exykedy zepaxwd lr cnll - §¨§¨¨§©©¤

okn xg`le dkldk ehgypy oebk ,elqtp okn xg`l wxe dxhwdl
.ecxi `l gafnd lr elr m`y ,e`vi e` e`nhp e` eplãçå`xwnde - §©

jxvp ipydøLBkä úòL dì äúéä àìc àëéäìs`y cnll - §¥¨§Ÿ¨§¨¨§©©¤
zrya xak lqtp `l` dxhwdl oaxwd xyked `ly mewna
,enewnl ueg e` epnfl ueg zaygn ezhigya aygy oebke ,dhigyd
lr elr m`y ,el ie`xd z` ycwn gafndy oicd xn`p dfa s`

.ecxi `l gafnd
:zl`eye `xnbd dayCãéàåiaxk xaeq epi` recn ,l`ilnb oax - §¦¨

.df oiprl ze`xwn ipy jixvy ryedi
:`xnbd daiynàðîçø eäðéaøå eäðéð ïéìeñôc ïåékxg`n - ¥¨¦§¦¦§§©¦§©£¨¨

oiprl dxezd mze` dzaix ok it lr s`e ,md mileqt el` zepaxwy
`l` ,mpica wlgl oi` dzrn ,ecxi `l elr m`y dfäúéä àðL àìŸ§¨¨§¨

øLBkä úòL Bì äúéä àì àðL àì øLBkä úòL Bìm` oia - §©©¤Ÿ§¨Ÿ¨§¨§©©¤
xn`p ,dhigy zrya xak elqtp m` oiae daxwdl dligzn exyked
.jk lr cnll ze`xwn ipy jixv oi`e ,mycwn gafndy df oic mda

:dpyna epipy'åë øLk çáfä øîBà ïBòîL éaø,oileqt mikqpe ©¦¦§¥©¤©¨¥
,cxi `l gafd ,oileqt dfe df elit` ,leqt gafde mixyk mikqpd

.ecxi mikqpde
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`oifgeקלב mipy` cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

.äàáä äçðîxyt`c gaf `la mikqp zgpn acpznd oebk dnvr llba dlek dlela

:(:`v sc) onwlck ok zeyrl.ïìåë éøáãìie`xd lk iaxnc 'ipznc ryedi 'xe b"x

bilt ike cxz `l dzlre dlqtp m` envr llba `ad lk iaxnc inp y"xle miy`l

:gaf llba d`aa y"x.ãøú ò"øå éìéìâä éñåé éáø éøáãìdler `l` eaxn `l `dc

:dgpn `le sere dnda oin dznbeceäàáä
.çáæä íò:gaf llba xnelkïìåë éøáãì

.ãøúililbd iqei iaxl cxz `id dleqt m`

cxz `l ryedi iaxe b"x ixacl y"xe r"xe

:i`ed gafne dcwen (aizk) `dcíéëñð
.ïîöò éðôá ïéàáägaf `la oii acpznd oebk

:oii oiacpzn (:cw sc) zegpna opzcéøáãì
.ïìåëixacl ecxi ryedi 'xe r"xe iqei iax

b"d :ecxi `l y"xe b"xàåä éëäã .àèéùô
øá åàìã ïéà äã÷åî øáã éãéî òùåäé éáøìã
àá ù"øìå çáæî øáã ìë â"øì àì äã÷åî
äçðî :àì äçðî 'éðúîã éàðúìå åîöò ììâá
.äéì êéøèöéà äîöò éðôá äàáä
ipta d`ad mikqp zgpn yic opireny`le

:`axck dnvr.íéëñð úçðî íãà áãðúî
zgpn dxez dxn` `ly ab lr s`e gaf `la

`kid gaf llba d`ad `l` (d`ad) lilk

:yixt yixtc.ïðéòîùðå:`axck `icda l"x

.äéì àëéøèöà çáæ ììâá íéàáä íéëñð
`wc oebke ecxi y"xlc opireny`l l"xl

lirl l"iwc `xg `neile xgnl edl aixwn

o`kn eikqpe meid egaf `ian mc` (.cn sc)

mzgpne xn xn`c `dn ol `wtpe mini 'i cre

ikdl bgd zepaxwa iaizkc ixizi mdikqpe

:iaizk'éðúî.ïìä:mixeni` oia mc oiaéáø
.'åë øîåà äãåäéicene bilt `zlz jpda

:'nba sili `nrhe `x`yaåìåñô äéäù
.ùã÷á:dlqtp dxfrl z`aynåìåñôù ìë

.'åë ùã÷á:`nrh sili 'nba.øéùëîm`c

oiray oiweca dl iwen 'nbae ecxi `l elr

:dligzkl zetera oixyke li`ed.äçåã
:ocixene.åãøé àì åìòù íùëoilqet lk`

elry xg`l ecxi m` jk ecxi `l eda opzc

:cer elri `l'îâ.äìåòä àéä úàæz`f

`herin dlerdc `"de `herin `ide `herin

dleqt `le dxyk zcgeind dlerd rnync

`le ecxi elr elit`y ez` oileqt ihernl

`z` oileqt lkl gafna rbepd lk `niz

dwixf iptl oleqty hrnn ipdc xazqne

`lc dil `pn oileqt x`y yxtn dinwle

ueg hgyp oebk `kdn edl hrnn `le ecxi

:dwixf iptl eleqtc epnfl.äìåòä úøåú
cr dlild my `dzy dcwen lr `idy

:cxz `le xwad
'øå
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ïìäipdnc meyn `nye 'nba `ziixaa aiygc jpd xiiye `pz el` ipzc b"r` .`veide

dlege owf aiyg `l ecxic jpdc 'nba inp `ziixaae edpd y"kc opirny `kdc

:aiygc edpd llka ied `nye qepibexcp`e mehnehe dncpe mdefneõåçådniz .enewnl

z"xe 'ek cxz xn` `ax enewnl ueg dhgyy z`hg opixn` (.hr sc zegpn) dcezd 'tac

lired `l dfa edine mzd da ixii`c dcez qxeb

miycw iedc dcez ip`yc liredc l"ie melk

ike dwixf inwn oixeni`a dlirn `kile milw

dlirnl dwixfd dxizn `l enewnl ueg higy

la` da daeygd dwixf dxiqg `dc cxz jkl

eraewl elebitl dvxnc meyn cxi `l epnfl ueg

dlirn iab (.a sc) dlirn zkqna 'i`ck zxka

`kd la` `peeb i`d ik ecxi `l elr m`a d"de

dlirn `ki`c miycw iycwa ixiin oizrnya

`l enewnl uega `lqti` ik ikdl dwixf mcew

ipdn `lc `citw oi` dxiqgd dwixfac cxz

iab (.dt sc) jenqa biltn `peeb i`d ike icin

oia milw miycw oia dwixf iptl olrdy oixeni`

i`n` enyl `ly gqt il dywe miycw iycw

ici`c dceza enewna `lyn `py i`n cxi `l

dwixf mcew dleqt daygne milw miycw ici`e

leqtn ith xing enewna `lyc leqt l"ie

iycwa mexca ohgy enk iede enyl `lyc

(:a sc) dlirnc w"t dcedi 'xl ecxic miycw

sc zegpn) dcezd wxtae enewnl ueg inp epiidc

epiid cxic inp enewnl uegc gken inp (.hr

inp i` ecxi `l y"xl la` dcedi 'xl `wec`ly

z`hg cal migafd lka xyky itl liw enyl

ixiin dcez iabc xninl ivn i` oeir jixve gqte

mewnd oi` milyexil ueg xyad lek`l aiygc

lek`l ayig la` cxz jkl gaf meyl ie`x

xihwdl e` mirlwl ueg my`e z`hg xya

oeik cxi `l mirlwl ueg milw miycw ixeni`

:minly zlik`l milw miycwl ie`x mewnd dfc

ä"äâäonwl) 'nba .onc ewxfe oileqt elawye

ixiin i` l"xe opgei 'x ibilt (:ft sc

ok enke oileqta eyrp ediiexzc ewxfe elawc

:(.d sc) dlirn yixa wcwcn

ìëdhigy xg`l rxi`y .ycwa eleqty

'ta lirl 'iyixtck ilka ycwzpy

:(xn` d"c :gq 'c) serd z`hg

úàæ`id dlerd zxez z`f .dlerd `id

ipy dlerdc `"de `ide z`f dlerd

`z` `nw dlerd la` oiherin 'b epiid

cinz 'ta `ax xn`wck dpey`x dlerl

zeaxl ieax ied zxeze (:gp sc 'igqt) hgyp

dcedi iaxk ecxi `l elr m`c oileqt dfi`

'x `d xn`z m`e 'b jpd `l` hrnn `lc

dycwn dtvx (.ci sc) w"ta lirl xaq dcedi

leqt dl zgkyn ikide elr olek k"` gafna

oia wqtd yiy oebk l"ie `nhe xzepe lebita

:dxfrd ztvxl dndadèøôdhgypl

iaxl `herin ikixv `l raxpe raex .dlila

iax inp daxn y"x daxnc ipd lke dcedi

ipd zeaxl xazqne (:dt sc) onwlck dcedi

wxta lirl opiyxcc meyn l"ie iriax herin dia zil `d i"xl cxz (:a sc) dlirn yixa xn`wc mexca ohgyy miycw iycw xn`z m`e `xykid edl gkync meyn ith

hgy p"` cxz dzlr m`c inp opirny e`ll `xwc ab lr s`e miptl dnc qpkpye (ecxi `l elr m`c) mexca dhgyy z`hg daix rx xac lk (.el sc) oileqtd lk

:`id ueg zhigy oirk mexcaïéðúéðädlrnl opzpy dhnl oipzipd `din ipzw (:fk sc) 'a wxta lirl opixn` ikde dcedi iax dcen ipd lka .'ek dhnl opzpy dlrnl
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ãøzmiie`xd ser e` dnda `l` ycwn gafnd oi`y ,gafnd lrn ¥¥
.dgpn `le ,dler oaxwl
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ycwn oerny iax ixacle ,gafnl ie`xd,envr zngn `ad xac lk

dne ,dgpn ycwn gafnd oi` `ziixaa mixkfpd mi`pzd zhiyle
.eprinydl yiwl yix jxved
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zgpn mc` acpzny ,`ax xn`y oicd z` yxetna eprinydl
.dfk ote`a exne`l jxved recne ,mei lka mikqp

yiwl yix ixaca yecigd z` `xnbd zyxtn ef `iyew zngne
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àðéîà Czòc,xnel epiid mixeaq -øî øîàå ìéàBäxg`n - ©§¨¨¦¨¦§¨©©
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.ycwn gafnd
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ecxi `l elr m`e ,ycwn gafnd el` mipte`.
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.zipy
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migzpldîB÷îa.gafnd iab lr - ¦§¨

àøîâ
iaxl dcedi iax oia zwelgnd z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:oernyàéðz,`ziixaa,øîBà äãeäé éaøxn`p(a e `xwie)'úàæ' ©§¨©¦§¨¥Ÿ
dlrd zxFYìL elà éøä ,'äìòä' 'àåä',ïéèeòéî äLyly oky ©¨Ÿ¨¦¨Ÿ¨£¥¥§Ÿ¨¦¦

jkn cenll yie ,od herin oeyl el` zeaizì èøtdndaäèçLpL §¨§¤¦§£¨
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Ls` el` mipte` dylyaäúìò íàgafnd iab lr dndad,ãøz ¤¦¨§¨¥¥
.dycwn `ed oi`y
,øîBà ïBòîL éaøaezka xn`p,'äìBò'jkitleéì ïéàip` oi` - ©¦¦§¥¨¥¦

ycwn gafndy rceiïépî ,äøLk äìBò àlàyiyúBaøìs` ¤¨¨§¥¨¦©¦§©
dnda oebk ,mileqtdîc àöiLå ,dîc CtLpLå ,äìéla äèçLpL¤¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨§¤¨¨¨¨
ïläå ,íéòìwì õeç,gafnl uegn dlil eilr xary -àöBiäåuegn ©§¨¦§©¨§©¥

,dxfrlèçLpLå ,àîhäåzaygna,BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç §©¨¥§¤¦§©¦§©§¦§
eìawLåmiyp`ïéìeñtenc z` dcearlBîc úà e÷øæåiab lr §¤¦§§¦§¨§¤¨

oke ,gafndähîì ïéðzépädhnl mnc z` ozil jixvy zepaxw - ©¦¨¦§©¨
,`xwiqd hegnäìòîì ïðúpL,hegd onåz` ozil jixvy el` ok ¤§¨¨§©§¨§

mncõeça ïéðzépäå ,ähîì ïðúpL äìòîìz` ozil jixvy el`e - §©§¨¤§¨¨§©¨§©¦¨¦©
,oevigd gafnd lr mncíéðôa ïðúpLel` e` ,iniptd gafnd lr - ¤§¨¨¦§¦

mnc z` ozil jixv didyå ,õeça ïðúpL ,íéðôaoaxw okçñô ¦§¦¤§¨¨©§¤©
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.ecxi `l gafnd lr elr,'äìBòä úøBz' øîBì ãeîìzel` zeaizae ©§©©¨¨
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.äàáä äçðîxyt`c gaf `la mikqp zgpn acpznd oebk dnvr llba dlek dlela

:(:`v sc) onwlck ok zeyrl.ïìåë éøáãìie`xd lk iaxnc 'ipznc ryedi 'xe b"x

bilt ike cxz `l dzlre dlqtp m` envr llba `ad lk iaxnc inp y"xle miy`l

:gaf llba d`aa y"x.ãøú ò"øå éìéìâä éñåé éáø éøáãìdler `l` eaxn `l `dc

:dgpn `le sere dnda oin dznbeceäàáä
.çáæä íò:gaf llba xnelkïìåë éøáãì

.ãøúililbd iqei iaxl cxz `id dleqt m`

cxz `l ryedi iaxe b"x ixacl y"xe r"xe

:i`ed gafne dcwen (aizk) `dcíéëñð
.ïîöò éðôá ïéàáägaf `la oii acpznd oebk

:oii oiacpzn (:cw sc) zegpna opzcéøáãì
.ïìåëixacl ecxi ryedi 'xe r"xe iqei iax

b"d :ecxi `l y"xe b"xàåä éëäã .àèéùô
øá åàìã ïéà äã÷åî øáã éãéî òùåäé éáøìã
àá ù"øìå çáæî øáã ìë â"øì àì äã÷åî
äçðî :àì äçðî 'éðúîã éàðúìå åîöò ììâá
.äéì êéøèöéà äîöò éðôá äàáä
ipta d`ad mikqp zgpn yic opireny`le

:`axck dnvr.íéëñð úçðî íãà áãðúî
zgpn dxez dxn` `ly ab lr s`e gaf `la

`kid gaf llba d`ad `l` (d`ad) lilk

:yixt yixtc.ïðéòîùðå:`axck `icda l"x

.äéì àëéøèöà çáæ ììâá íéàáä íéëñð
`wc oebke ecxi y"xlc opireny`l l"xl

lirl l"iwc `xg `neile xgnl edl aixwn

o`kn eikqpe meid egaf `ian mc` (.cn sc)

mzgpne xn xn`c `dn ol `wtpe mini 'i cre

ikdl bgd zepaxwa iaizkc ixizi mdikqpe

:iaizk'éðúî.ïìä:mixeni` oia mc oiaéáø
.'åë øîåà äãåäéicene bilt `zlz jpda

:'nba sili `nrhe `x`yaåìåñô äéäù
.ùã÷á:dlqtp dxfrl z`aynåìåñôù ìë

.'åë ùã÷á:`nrh sili 'nba.øéùëîm`c

oiray oiweca dl iwen 'nbae ecxi `l elr

:dligzkl zetera oixyke li`ed.äçåã
:ocixene.åãøé àì åìòù íùëoilqet lk`

elry xg`l ecxi m` jk ecxi `l eda opzc

:cer elri `l'îâ.äìåòä àéä úàæz`f

`herin dlerdc `"de `herin `ide `herin

dleqt `le dxyk zcgeind dlerd rnync

`le ecxi elr elit`y ez` oileqt ihernl

`z` oileqt lkl gafna rbepd lk `niz

dwixf iptl oleqty hrnn ipdc xazqne

`lc dil `pn oileqt x`y yxtn dinwle

ueg hgyp oebk `kdn edl hrnn `le ecxi

:dwixf iptl eleqtc epnfl.äìåòä úøåú
cr dlild my `dzy dcwen lr `idy

:cxz `le xwad
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z"xe 'ek cxz xn` `ax enewnl ueg dhgyy z`hg opixn` (.hr sc zegpn) dcezd 'tac

lired `l dfa edine mzd da ixii`c dcez qxeb

miycw iedc dcez ip`yc liredc l"ie melk

ike dwixf inwn oixeni`a dlirn `kile milw

dlirnl dwixfd dxizn `l enewnl ueg higy

la` da daeygd dwixf dxiqg `dc cxz jkl

eraewl elebitl dvxnc meyn cxi `l epnfl ueg

dlirn iab (.a sc) dlirn zkqna 'i`ck zxka

`kd la` `peeb i`d ik ecxi `l elr m`a d"de

dlirn `ki`c miycw iycwa ixiin oizrnya

`l enewnl uega `lqti` ik ikdl dwixf mcew

ipdn `lc `citw oi` dxiqgd dwixfac cxz

iab (.dt sc) jenqa biltn `peeb i`d ike icin

oia milw miycw oia dwixf iptl olrdy oixeni`

i`n` enyl `ly gqt il dywe miycw iycw

ici`c dceza enewna `lyn `py i`n cxi `l

dwixf mcew dleqt daygne milw miycw ici`e

leqtn ith xing enewna `lyc leqt l"ie

iycwa mexca ohgy enk iede enyl `lyc

(:a sc) dlirnc w"t dcedi 'xl ecxic miycw

sc zegpn) dcezd wxtae enewnl ueg inp epiidc

epiid cxic inp enewnl uegc gken inp (.hr

inp i` ecxi `l y"xl la` dcedi 'xl `wec`ly

z`hg cal migafd lka xyky itl liw enyl

ixiin dcez iabc xninl ivn i` oeir jixve gqte

mewnd oi` milyexil ueg xyad lek`l aiygc

lek`l ayig la` cxz jkl gaf meyl ie`x

xihwdl e` mirlwl ueg my`e z`hg xya

oeik cxi `l mirlwl ueg milw miycw ixeni`

:minly zlik`l milw miycwl ie`x mewnd dfc

ä"äâäonwl) 'nba .onc ewxfe oileqt elawye

ixiin i` l"xe opgei 'x ibilt (:ft sc

ok enke oileqta eyrp ediiexzc ewxfe elawc

:(.d sc) dlirn yixa wcwcn

ìëdhigy xg`l rxi`y .ycwa eleqty

'ta lirl 'iyixtck ilka ycwzpy

:(xn` d"c :gq 'c) serd z`hg

úàæ`id dlerd zxez z`f .dlerd `id

ipy dlerdc `"de `ide z`f dlerd

`z` `nw dlerd la` oiherin 'b epiid

cinz 'ta `ax xn`wck dpey`x dlerl

zeaxl ieax ied zxeze (:gp sc 'igqt) hgyp

dcedi iaxk ecxi `l elr m`c oileqt dfi`

'x `d xn`z m`e 'b jpd `l` hrnn `lc

dycwn dtvx (.ci sc) w"ta lirl xaq dcedi

leqt dl zgkyn ikide elr olek k"` gafna

oia wqtd yiy oebk l"ie `nhe xzepe lebita

:dxfrd ztvxl dndadèøôdhgypl

iaxl `herin ikixv `l raxpe raex .dlila

iax inp daxn y"x daxnc ipd lke dcedi

ipd zeaxl xazqne (:dt sc) onwlck dcedi
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iaxc meyn gepid zaygna liqtc ikid ik dhnl dlrnle dlrnl dhnlc daygna dcedi iax lqt `lc opixn` inp (.el sc lirl) oileqtd lk 'tae dcedi iax bilt `le

axc mexca ohgyy miycw iycw iab dcedi iax biltc rnyn (:a sc) dlirn yixac dnize inc enewnak enewna `ly xn`c dinrhl dcediaxe ecxi elr m` xn` d
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migaf(iriax meil)

áeúkäèòéîezeaxl dfi` jl oipne ,herin mbe ieaix mb yiy - ©¨¦¥
.hrnl dfi`e

:`xnbd zx`anLãwa ïìeñt äéäL elà úà éðà äaøîelqtpy - ©§¤£¦¤¥¤¨¨§¨©Ÿ¤
,ecxi `l elr m`y ,dxfrl e`ay xg`làlL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤Ÿ

LãBwa ïìeñt äéäelr m` s`y ,dxfrl mz`ia mcew elqtpy - ¨¨§¨©¤
ecxi.

:dcedi iax zhiy z` `xnbd zyxtn dzrdì éúééî äãeäé éaøå§©¦§¨©§¥¨
àëäîecxi `l elr m`y mileqtd x`y ly mpic z` cnel `ed - ¥¨¨

,ef `ziixaneøîà äî éðtîminkgøLk íca ïìddyy mcy - ¦§¥¨¨§¨©¨¨¥
,cxi `l gafnd lr dlr m`y df oiprl xyk gafnl uegn dlila

,ïéøeîéàa øLk ïì éøäLxykd xg` xaca epivny itl ,xnelk ¤£¥¨¨¥¨¥¦
md mixyk gafnl uegn dlila edyy mixeni` s` ixdy ,df oipra

mycwn gafndy jk oiprlok`y oipne .øLk ïéøeîéàa ïì- ¨¨¥¦¨¥
,ecxi `l elr m`y oipn gafnl uegn dlila eply mixeni`éøäL¤£¥

y epivnøNaa øLk ïì,dlil zpil xg`l xykd miycw xya yi - ¨¨¥§¨¨
xykd epivne xg`ne ,dlile mini ipyl lk`pd minly xya oebk
m`y jk oiprl eply mixeni` s` xiykdl yi ,xg` mewna dpill

ecxi `l gafnd lr elr.
leqta elqtpy oaxw ixeni`àöBédf oiprl ,carica xiykdl yi ¥

,xg` mewna `vei leqtl xykd epivny itl ,ecxi `l elr m`y
äîaa øLk àöBiäL`vei leqt ea oi` dna iab lr axwd oaxwy - ¤©¥¨¥©¨¨

.llk zevign my oi` ixdy ,mirlwl uegn
àîè`l elr m`y oiprl ,mxiykdl yi e`nhpy zepaxwd ixeni` - ¨¥
,ecxiøeaéö úãBáòì øzeäå ìéàBäz` aixwdl mi`yx xeaivdy - ¦§©©£©¦

yi xeaiva xzid df leqtl epivne xg`ne ,d`neha mdizepaxw
.eycwn gafndy df oiprl cigia s` exizdl

zaygna hgypy oaxwBpîæì õeçlr dlr m` carica xiykdl yi ¦§©
,gafnd iabBìebétì ävøîe ìéàBäef dhigy dlirede xg`n - ¦§©¤§¦

lebit dyrp oaxwdy df oiprl zivxny mcd zwixf z` xiykdl
did `l zexyka dyrp oaxwd did `l eli`y ,zxk aiig elke`de
lr dlr m` ,xykda dyrpy oaxwk epicy oeikne .lebit oic eilr lg

.cxi `l gafnd
zaygna hgypy oaxwBîB÷îì õeçdlr m` carica exiykdl yi ¦§

,gafnd iab lrBpîæì õeçì L÷zéàå ìéàBähgypl ywede xg`n - ¦§¦§©§¦§©

epnfl ueg zaygnagafndy df oiprl mpic z` zeeydl yi jkitle ,
.mycwn

oaxweìawLd miyp`ïéìeñtmcd z` dcearlBîc úà e÷øæålr ¤¦§§¦§¨§¤¨
wx `l` ehlew gafnd oi`y dcedi iax xaeq ,gafndðäaïéìeñt C §©¨§¦

øeaéö úãBáòì eæçcoebk ,xeaiv zcearl miie`xd mileqtd el`a - §¨©£©¦
m`y dcedi iax xaeq dfa ,edewxfe mcd z` mi`nh elaiwy ote`a
,xg` mewna xykd el epivny itl ,cxi `l gafnd lr dlr
cigia s` jkitle ,d`neha zepaxw aixwdl md mi`yx xeaivdy
mileqtd miyp` mcd z` ewxfe elaiw m` la` ,eycwn gafnd
gafnd oi` dfk ote`a ,mipdk mpi`y mixf oebk ,mewn lka dcearl

.cxi dlr m` s`e ,ycwn
:`ziixad ixac lr dywn `xnbdBøLëäa àlL øác ïéðc éëå§¦¨¦¨¨¤Ÿ§¤§¥

BøLëäaL øácî`ly dyrpd xac xiykdl cenll ozip m`d - ¦¨¨¤§¤§¥
micnel cvik ,xnelk .epick dyrpd xaca ok epivny dnn ,epick
epi`y minly xyaa epivny dnn ,eply mixeni` ycwn gafndy
dligzkl epicy ,jka exykd minly xya ixde ,dlil zpila xq`p
lqtp `ed oi`y xacd heyt ok m`e ,cg` dlile mini ipy elk`l
ea meid eze`a mxihwdl yiy ,jka mxykd oi` mixeni` la` ,jka
xgyd zelr cr edy m`e ,eixg`ly dlila e` dndad dhgyp
.minly xyan mpic z` cenll epl oi` jkitle ,elqtp gafnl uegn

:`xnbd zvxznàpz,`ziixad ly `pzd -'äìBòä úøBz úàf'à ©¨©Ÿ©¨¨
éîñ äaéødéì Czxez z`f' dyxcd lr `id ezrc zekinq xwir - ¦¨¨¦¥

g` dxez daix ,dlerd`l` ,'ecxi `l elr m`y oilerd lkl z
dyly mpyiy 'dlerd' '`id' 'z`f' zeaizd on miyxece xg`ny
zeaxl dfi` yxtl jxved jkitl ,mycwn gafnd oi`y mileqt
lky ,`zknq` zxeza dfa llk `pzd hwp ok lre ,hrnl dfi`e
el oi`y leqt lke ,eycwn gafnd xg` mewna xykd el epivny

.eycwn gafnd oi` mewn meya xykd
:uega mixai` dlrn oipra oic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàmc` ¨©©¦¨¨

äîäa èçBMämiycw lyíéðôa äìéla,ycwnd zia jeza - ©¥§¥¨©©§¨¦§¦
äìòäå (õeça øeèt õeça äìònä)dndad ixai` z`õeça- ©©£¤©¨©§¤¡¨©

,ycwnl uegnáéiçmixai` dlrn meyn ,z`hg oaxw e` zxk ©¨
dlila dhgypy dnday xaeqd dcedi iax zhiyl s`e ,uega

,llk dycwn gafnd oi`e ixnbl dlqtp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migaf(ycew zay meil)

ïéìeñtä úà eLc÷iL eäî úøL éìk ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî¦¥¥¨¦¥©¦¨¨§¥¨¥©¤§©§¤©§¦
.mkeza gpedy leqt xac miycwn zxy ilk m`d -

ote`a oebk ,oeict oic oiprl `ed yiwl yix ly ewtqy ,opgei iax xaq
dgpn lr sebd zyecw dlg m`d ,zxy ilka d`nh dgpn yciwy
ilkd oi` `id d`nhe xg`ny e` ,dzectl xyt` i` dzrne ,ef
xyt` jkitle ,minc zyecw `l` da oi`e ,sebd zyecwa dycwn

.dzectl
déì øîà,yiwl yixl opgei iaxäeúéðzxak df oic epipy - ¨©¥§¦¨
,epizpynaCk ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå çaænäL íLk§¥¤©¦§¥©§©¤¤§©§¦¤¨¨¨¤¨

.ïéLc÷î íéìks` miycwn zxy ilky dpynd ixacn cenll yie ¥¦§©§¦

oeict el oi` aeye ,sebd zyecw eilr dlge ,leqt xac.
déì øîàl le`yl izpeek oi` ,yiwl yix`l` ,oeict oic iab ¨©¥

éì àéòaéî÷ áøwéì äléçzëìdaxwd oic iabl `id izl`y - §©§¦¨¦¨¥¨¦©§¨¦
dzrne ,ekeza gpedy leqt xac ycwn zxy ilk m`d ,dligzkl
oi`y e` ,exihwdle gafnd lr ezelrdl dligzkl xzene xykk epic
j` ,'cxi `l dlr m`'y leqt xack `ed oecipe ,exiykn zxy ilkd

.exihwdle dligzkl ezelrdl oi`
,yiwl yixl opgei iax el xn`àðéðz énð àäyi df wtq s` - ¨©¦§¦¨

dpyna epipyy jkn heytl(.ct lirl),
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migaf(iyiy meil)

:dlild zevga ielzéîc éëéä,dpynd zwqer ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
eäa úéàcLnî`ly ,xnelk ,ynn mda yi oiicry mixai`a m` - §¦§©¨

ok m` ,ixnbl elkrzpeléôàgafnd on erwt m`énð úBöç øçàì £¦§©©£©¦
.mzeevn dnlyp `l oiicr ixdy ,gafnd iab lr maiydl yi ok mb -

eeäa úéìc éàLnîmda oi`y mixai`a dpynd zwqer m`e - ¦§¥§©¨

ok m` ,ixnbl etxyp xaky epiidc ,ynneléôàgafnd on erwt m` £¦
àì énð úBöç íãB÷xak ixdy ,gafnd lr maiydl oi` ok mb - ¤£©¦Ÿ

:`xnbd daiyn .mzeevn ziyrpàëéøö àìoicy `pzd xn` `l - Ÿ§¦¨
`l` ,dlild zevga ielz mixai`d
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oifge` mipya cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

.äì éúééî äãåäé 'øå:`kdn oileqt x`yl.øùë íãá ïì:cxi `l dlr m`yéøäù
.ïéøåîéàá øùë ïì:ecxi `l elr m`y.øùáá øùë ïì éøäùminly xya oebk

:mini ipyl oilk`pd.'åë àöåémcc `vei la` miycw ixeni`e dler ixeni`c `veiae

mcc `vei ihernl `xazqne iherin `zlzn ileqt `zlz dl iwtpc dcedi iax lqet

ievix dil ogky`c epnfl ueg hgypcn

:zxk ypril elebitl dvxny mipta elit`

.øåáéö úãåáòì åæçã:`nh oebkàìù øáã
.åøéùëäá:oixeni`a ol oebkøáãî

.åøéùëäáù`vein ycwnc `veie xyaa ol

:dvign my oi`y dnac.äéì êéîñ
:dizlinl `zknq`läìéìá äîäá èçåùä

.íéðôádlrn meyn aiig uega dze` dlrde

dzlr m` xn`c dcedi 'xl elit`e uega

`l elr m`c jpd `irain `le cxz mipta

'ta opixn`ck uega oz`lrd lr aiigc ecxi

mipta oilawzn `dc (:`iw sc onwl) hgeyd

:aiig dcedi 'xl jd elit` `l`
àì
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ax y"xc `ail` ibilt ik ecxic ibilt `l r"k dcedi iaxc `ail` xn`we ecxi `l sqei

mlerle 'ek dlrnl opzpy dhnl oipzipa `l` y"x xn`w `l k"r jl xn` daxe y"xk sqei

l"dc da ibiltc rnyn dlrnl opzpy dhnl hwpcne oetva onc lawe oetva oihgypa

dil rnync y"xk sqei ax 'it ikdc l"ie dnc `vie dnc jtype dlila dhgyp hwpnl

serd zler elit` dhnl opzpy dlrnl oipzip

iepiy oirk iedc dhnl dnc dvine dwlny

oetvn onc zlawe miycw iycw zhigyc mewn

`l` y"x xn`w `l k"r xn` daxe mexcl

mlerle dlrnl opzpy dhnl oipzipd migafa

dhnl d`yry serd zlera la` oetva dhgya

iaxl y"x dcen mexca ohgyy miycw iycwae

sc) ipy wxta lirl xn`wc `de ecxiy dcedi

dlrnl opzpy dhnl oipzipd `din ipzw (:fk

yi sqei axlc b"r` dcedi iax bilt `le

elit` dhnl opzpy dlrnl oipzip rnyna

oeik dcedi 'x biltc dhnl d`yry serd zler

bilt `lc xnel xity jiiy migaf inca dcenc

dhnl opzpy dlrnl oipzipc ecxi `l` dcedi 'x

jenqa xn`wc onc z` ewxfe oileqt elawa enk

y"xl dcen `lc b"r` dcedi iax bilt `lc

mcd jytpya `ny ik oeir jixv edine y"xl ecxi `lc ixnbl ca`pe mcd jtypyn rxb `lc ecxi `lc xn`w xeaiv zcearl efg `lc jpda elit` y"xe xeaiv zcearl efgc jpda `l`

elaw m` mewn meya xykd edl ogky` `lc xeaiv zcearl efg `lc oileqte dlaw xg` ca`pe ilkd on jtypya `l` dcal dhigy liaya ecxi `l y"x xn`i `l dlaw mcew ca`pe

did `l mexca lawe oetva hgy elit`y (.be :a sc) dlirn yixa rnynck ycwa eleqt epaygi `l dxyk dhigy dcal dhigy meync ecxi `l elr m` y"x xn`i `l mcd z` inp

ievina 'nba dl opinwen lirle dhnl dyry serd zlera drilad zia` micba oi`nhn oi` oleke (:eq sc lirl) serd z`hgc 'ipznn sqei ax dil aizenwc ycwa eleqt dax oayeg

diaze`c cr daxl ycwa eleqt eayeg did `l dhigy mewna didy xykda dwilnd ziyrpy t"r` k"` ycwa eleqt aiygc miycw iycw iabe mexcl di`x dpin iziine dwilna `le

a `nl` sqei axdyery enk sebd on mc `ivene dvnn `ed ievinay oeik dlawn xzei dhigy leqtl ievin leqt zencl yi edine ycwa eleqt daxl aiyg `l xykda dcal dhigy

:dhigyaàéöåîå`zyde eycwedy xg`l elqtpl `l` oileg odyk elqtpl `xw i`d jixhvi` `lc rnyn (.`n sc dcp) otec `vei wxt yixa .ycwa oleqt did `ly ely z` ip`

`xza wxta yxtn oke `ed milra oenn xn`c dlilbd iqei 'xc `ail`e milw miycwa ixii`c l"ie ely epi`y xac xqe` mc` oi`c dyw carpe dvwen la` `gip exq`ic raxpe raex

l"ie xecpl hxt xcp lkl (:l sc dxenz) oixeq`d lk idlya opiyxcck opz` ied `l `d ililbd iqei iaxk milw miycwae dpefl ozp eycwedy xg`l i` xigne opz` z"`e (.ciw sc onwl)

onwl) `xza 'ta oke dini` ab` yicwc oeik ycwedy xg`lk ied n"ne mlerd xie`l e`viy xg`l miyecw od oziieda miycw zeclee xaqwe xaerd dl ozpe zxaern miycw zndaa

miyecw od oziieeda b"lc qxhpewa 'it (.`n sc dcp) otec `vei 'ta mzde miycw zeclea otec `veie mi`lke ez`ivi zry cr oileg iedc b"r` cren ld` gztl ie`x dil ixw (.ciw sc

zgkyn `lc oizrnyc xigne opz`c jd meyn mbe ecxi elr m`c xn` dn miyecw od oziieeda xaqwc (:bk sc zezixk) dhigy mc seqa y"xl opirny `d k"re `gip izyxity dn itle

zeclee lr lg `l miyecw oziieeda xaqw mbe daxwdl efg `lc oeikc zecleed miyecwc dl zgkyn ikid otec `veie mi`lk dyw la` miyecw od oziieedae miycw zeclea `l` dl

l"ie minc zyecw elit` dlg `le miyecw [od] oziieda xaqwe odilr [dlg] dyecw oi` qepibexcp`e mehneh dcli xne` b"ayx (:ck sc dxenz) oinixrn cvik wxt opzck llk dyecw

bilt `lc rnync ediicda ipzc alga xyan dyw ikd e`lae elitdy miycw oixawpd el` (:bl sc) dxenz seqc 'ipznn oziieda xaqc y"x lr dywe dtd zyecw ohaa oyicwnc

d`pda xzenc y"x xn` alga xya mbe qepibexc`e mehneh enk miyecw oziieda xaqc oeik odilr dlg dyecw oi` elitdy miycw eli`e dxfra ehgypy oileg lr `l` y"x ediilr

ikdl daxwdl efg eed `niiw xa eed i`c meyn oiyecwc dxeawac dcen elitdy miycwa p"` dxeawa eedil `le y"x ediilr biltc l"ve dxeawa eed i`n` k"` (.i sc) zexekac w"ta

miycwena `ily dlitd iab (.fr sc oileg) dywnd dnda idliy yxtl jixv ikde qepibexcp`e mehnehl enc `lxaq i` z"xl `iywe `ed ycwd xa `aexc meyn `nrh yxtne xawz

miltpc l"i `l` qepibexcp`e mehneh iab b"ayx xn`ck daxwdl ifg `lc xac mey lr dyecw dlg oi` oiyecw oziieda xaq i`e oiyecw olek elit` oiyecw on` irnn miycw zeclee

ixa`c `vei .dnaa xyk `vei ixdy `vei d"dbd :qepibexcp`e mehneh iwet`l ycwn xa `aex mzd [xn`c] epiide dyecw ediilr lge daxwdl efg eed `niiw xa eed i`c oeik iticr

dnaac l"i cere mipta xykd el `vnp `l m` dnan opitli `le xeng mc xykdc l"ie mcc `vei xykzil inp `nrh i`dn z"`e dcedi 'x liqt mcc `vei la` xn`w oixeni`e dler

oipaa cnld xac wiicc (iptn d"c .`p sc) onewn edfi` 'ta lirl epyxitck opitli `l xiznd mca edin zxez ieaix i"r exykdan exykda `ly opitli oixeni`ac b"r`e exykda ied

meyn z"ke xgyd cenra `l` ilqtin `lc oixykc oixeni`n dngd zriwya lqtpy mc slip i`n`e xyac oln oixeni`c ole oixeni`c oln dnc ol opitlicn a` oipaa cnlne xfeg a`

xgyd cenrl dngd zriwy oia welig oi` cxi `l lqtpy xg`c epcnly oeik cere llk mca xgyd cenr leqt epivn `l `d jka dn oixeni`n xnb ivn `l xgyd cenr xg` mca olc

oixeni`c xgyd cenrc oln `l` slinl ivn `lc a` oipan a` oipa dil aiyg ikdle exykdn mc opixnb `l i`ce `l` xyaa ea `veik oi` `d oipn zepil izy mca ol ikd `niz `l i`c

oke dnaa xyke li`ed xninl ivn `lc epnfl uegl ywzi`e li`ed enewnl ueg xninl jixhv` inp jkle xyaa xyk ol ixdy xyk oixeni`ae mca ol `nlic edl liik `l inp ikdle

xyk cg` lky itl dhnle dlrnl oipzip oebk mcn mca exykdn opitlic ogky` edine dnaa xykc ab lr s` `l xf la` xeaiv zcearl efgc jpda `l` xykn `l oileqt elaw

ziaa oi`nhn oikqe xf iab (:gq sc) serd z`hg wxta lirlc dyw edine zepaxw x`ya xyky z`hge gqtc enyl `lye heyt `edy itl mrhd yxtl o`k jxved `l mbe exiaga

zwiln mzd xyknc `d cere dnan mc inp ixnb `le xeav zcearl efga iwenc 'itck sili `l diteb `pz i`d `d `iyew i`ne 'ek `veil oipn `ipzc dnan xf slipc jixt drilad

xa`n dpil oke exykdan opitli `l `d k"deia `xiykd dil ogky`c meyn l`nymzdc 'ipzn dleke y"xk `ibeq `iddc izyxit lirlc l"ie `kd dil liqt dcedi iax `d mixcte mi

mixeni`c leqt `ziixaa xnbc ikid ik y"xl dnan slip w"de iccdl cxi `l dlr m`e drilad zia incn dlirn yixac `kdc y"xk ycwa eleqt oia oiprl drila oiprl `bltnc

`l dcedi iaxlc l"i p"` 'ek l`nya wln opz `de qixbc (:ck sc) ipy wxta lirlc z"x zqxib itl dl xykn y"xe l`ny zwiln dlqtcn y"xk `iz` ixnbl `l edine dcedi iaxl

`vein slipc xykzil dnc `vi dcedi iaxl dyw edine 'ek mie`x miyak dnc r"xe ililbd iqei iaxc `zblet iab dndan ith sera opilqt (:bt sc) lirl edin sera oiherind cinri

`leqt cg oia welig oi`c milyexil ueg zrny `linne mirlwl ueg mixykc minly xyan mixeni`c `vi p"` xyan mixeni`c ole mixeni`n mcc ol enk dnan mixeni`e mixeni`c

opz `dc xykc dnaa ol oixeni`a igeky`l ivn ded `l xyan xnbc ol iab la` ediiteb oixeni`c `veia `xiykd igeky`l `gip dnan `xw `kd hwpc `de epyxitck ileqt ixzl

:dfae dfa oiey `nhde xzepd onfd (.biw sc onwl) `xza 'ta
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,Lãwa ïìeñt äéäL elà úà éðà äaøî ,èòéîe áeúkä©¨¦¥©§¤£¦¤¥¤¨¨§¨©Ÿ¤
,äãeäé éaøå .LãBwa ïìeñt äéä àlL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤Ÿ¨¨§¨©¤§©¦§¨
ïì éøäL ,øLk íca ïì ,eøîà äî éðtî .àëäî dì éúééî©§¥¨¥¨¨¦§¥¨¨§¨©¨¨¥¤£¥¨
.øNaa øLk ïì éøäL ,øLk ïéøeîéàa ïì .ïéøeîéàa øLk̈¥¨¥¦¨¨¥¦¨¥¤£¥¨¨¥§¨¨
úãBáòì øzeäå ìéàBä ,àîè .äîaa øLk àöBiäL ,àöBé¥¤©¥¨¥©¨¨¨¥¦§©©£©
,BîB÷îì õeç .Bìebétì ävøîe ìéàBä ,Bpîæì õeç .øeaéö¦¦§©¦§©¤§¦¦§
,Bîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawL .Bpîæì õeçì L÷zéàå ìéàBä¦§¦§©§¦§©¤¦§§¦§¨§¤¨

ðäat CàlL øác ïéðc éëå .øeaéö úãBáòì eæçc ïéìeñ §©¨§¦§¨©£©¦§¦¨¦¨¨¤Ÿ
'äìBòä úøBz úàf'à ,àpz .BøLëäaL øácî ,BøLëäa§¤§¥¦¨¨¤§¤§¥©¨©Ÿ©¨¨

éîñ ,äaéøäìéla äîäa èçBMä ,ïðçBé éaø øîà .déì C ¦¨¨¦¥¨©©¦¨¨©¥§¥¨©©§¨
,áéiç ,õeça äìòäå (õeça øeèt õeça äìònä) ,íéðôa¦§¦©©£¤©¨©§¤¡¨©©¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migaf(iriax meil)

áeúkäèòéîezeaxl dfi` jl oipne ,herin mbe ieaix mb yiy - ©¨¦¥
.hrnl dfi`e

:`xnbd zx`anLãwa ïìeñt äéäL elà úà éðà äaøîelqtpy - ©§¤£¦¤¥¤¨¨§¨©Ÿ¤
,ecxi `l elr m`y ,dxfrl e`ay xg`làlL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤Ÿ

LãBwa ïìeñt äéäelr m` s`y ,dxfrl mz`ia mcew elqtpy - ¨¨§¨©¤
ecxi.

:dcedi iax zhiy z` `xnbd zyxtn dzrdì éúééî äãeäé éaøå§©¦§¨©§¥¨
àëäîecxi `l elr m`y mileqtd x`y ly mpic z` cnel `ed - ¥¨¨

,ef `ziixaneøîà äî éðtîminkgøLk íca ïìddyy mcy - ¦§¥¨¨§¨©¨¨¥
,cxi `l gafnd lr dlr m`y df oiprl xyk gafnl uegn dlila

,ïéøeîéàa øLk ïì éøäLxykd xg` xaca epivny itl ,xnelk ¤£¥¨¨¥¨¥¦
md mixyk gafnl uegn dlila edyy mixeni` s` ixdy ,df oipra

mycwn gafndy jk oiprlok`y oipne .øLk ïéøeîéàa ïì- ¨¨¥¦¨¥
,ecxi `l elr m`y oipn gafnl uegn dlila eply mixeni`éøäL¤£¥

y epivnøNaa øLk ïì,dlil zpil xg`l xykd miycw xya yi - ¨¨¥§¨¨
xykd epivne xg`ne ,dlile mini ipyl lk`pd minly xya oebk
m`y jk oiprl eply mixeni` s` xiykdl yi ,xg` mewna dpill

ecxi `l gafnd lr elr.
leqta elqtpy oaxw ixeni`àöBédf oiprl ,carica xiykdl yi ¥

,xg` mewna `vei leqtl xykd epivny itl ,ecxi `l elr m`y
äîaa øLk àöBiäL`vei leqt ea oi` dna iab lr axwd oaxwy - ¤©¥¨¥©¨¨

.llk zevign my oi` ixdy ,mirlwl uegn
àîè`l elr m`y oiprl ,mxiykdl yi e`nhpy zepaxwd ixeni` - ¨¥
,ecxiøeaéö úãBáòì øzeäå ìéàBäz` aixwdl mi`yx xeaivdy - ¦§©©£©¦

yi xeaiva xzid df leqtl epivne xg`ne ,d`neha mdizepaxw
.eycwn gafndy df oiprl cigia s` exizdl

zaygna hgypy oaxwBpîæì õeçlr dlr m` carica xiykdl yi ¦§©
,gafnd iabBìebétì ävøîe ìéàBäef dhigy dlirede xg`n - ¦§©¤§¦

lebit dyrp oaxwdy df oiprl zivxny mcd zwixf z` xiykdl
did `l zexyka dyrp oaxwd did `l eli`y ,zxk aiig elke`de
lr dlr m` ,xykda dyrpy oaxwk epicy oeikne .lebit oic eilr lg

.cxi `l gafnd
zaygna hgypy oaxwBîB÷îì õeçdlr m` carica exiykdl yi ¦§

,gafnd iab lrBpîæì õeçì L÷zéàå ìéàBähgypl ywede xg`n - ¦§¦§©§¦§©

epnfl ueg zaygnagafndy df oiprl mpic z` zeeydl yi jkitle ,
.mycwn

oaxweìawLd miyp`ïéìeñtmcd z` dcearlBîc úà e÷øæålr ¤¦§§¦§¨§¤¨
wx `l` ehlew gafnd oi`y dcedi iax xaeq ,gafndðäaïéìeñt C §©¨§¦

øeaéö úãBáòì eæçcoebk ,xeaiv zcearl miie`xd mileqtd el`a - §¨©£©¦
m`y dcedi iax xaeq dfa ,edewxfe mcd z` mi`nh elaiwy ote`a
,xg` mewna xykd el epivny itl ,cxi `l gafnd lr dlr
cigia s` jkitle ,d`neha zepaxw aixwdl md mi`yx xeaivdy
mileqtd miyp` mcd z` ewxfe elaiw m` la` ,eycwn gafnd
gafnd oi` dfk ote`a ,mipdk mpi`y mixf oebk ,mewn lka dcearl

.cxi dlr m` s`e ,ycwn
:`ziixad ixac lr dywn `xnbdBøLëäa àlL øác ïéðc éëå§¦¨¦¨¨¤Ÿ§¤§¥

BøLëäaL øácî`ly dyrpd xac xiykdl cenll ozip m`d - ¦¨¨¤§¤§¥
micnel cvik ,xnelk .epick dyrpd xaca ok epivny dnn ,epick
epi`y minly xyaa epivny dnn ,eply mixeni` ycwn gafndy
dligzkl epicy ,jka exykd minly xya ixde ,dlil zpila xq`p
lqtp `ed oi`y xacd heyt ok m`e ,cg` dlile mini ipy elk`l
ea meid eze`a mxihwdl yiy ,jka mxykd oi` mixeni` la` ,jka
xgyd zelr cr edy m`e ,eixg`ly dlila e` dndad dhgyp
.minly xyan mpic z` cenll epl oi` jkitle ,elqtp gafnl uegn

:`xnbd zvxznàpz,`ziixad ly `pzd -'äìBòä úøBz úàf'à ©¨©Ÿ©¨¨
éîñ äaéødéì Czxez z`f' dyxcd lr `id ezrc zekinq xwir - ¦¨¨¦¥

g` dxez daix ,dlerd`l` ,'ecxi `l elr m`y oilerd lkl z
dyly mpyiy 'dlerd' '`id' 'z`f' zeaizd on miyxece xg`ny
zeaxl dfi` yxtl jxved jkitl ,mycwn gafnd oi`y mileqt
lky ,`zknq` zxeza dfa llk `pzd hwp ok lre ,hrnl dfi`e
el oi`y leqt lke ,eycwn gafnd xg` mewna xykd el epivny

.eycwn gafnd oi` mewn meya xykd
:uega mixai` dlrn oipra oic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàmc` ¨©©¦¨¨

äîäa èçBMämiycw lyíéðôa äìéla,ycwnd zia jeza - ©¥§¥¨©©§¨¦§¦
äìòäå (õeça øeèt õeça äìònä)dndad ixai` z`õeça- ©©£¤©¨©§¤¡¨©

,ycwnl uegnáéiçmixai` dlrn meyn ,z`hg oaxw e` zxk ©¨
dlila dhgypy dnday xaeqd dcedi iax zhiyl s`e ,uega

,llk dycwn gafnd oi`e ixnbl dlqtp
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ïéìeñtä úà eLc÷iL eäî úøL éìk ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî¦¥¥¨¦¥©¦¨¨§¥¨¥©¤§©§¤©§¦
.mkeza gpedy leqt xac miycwn zxy ilk m`d -

ote`a oebk ,oeict oic oiprl `ed yiwl yix ly ewtqy ,opgei iax xaq
dgpn lr sebd zyecw dlg m`d ,zxy ilka d`nh dgpn yciwy
ilkd oi` `id d`nhe xg`ny e` ,dzectl xyt` i` dzrne ,ef
xyt` jkitle ,minc zyecw `l` da oi`e ,sebd zyecwa dycwn

.dzectl
déì øîà,yiwl yixl opgei iaxäeúéðzxak df oic epipy - ¨©¥§¦¨
,epizpynaCk ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå çaænäL íLk§¥¤©¦§¥©§©¤¤§©§¦¤¨¨¨¤¨

.ïéLc÷î íéìks` miycwn zxy ilky dpynd ixacn cenll yie ¥¦§©§¦

oeict el oi` aeye ,sebd zyecw eilr dlge ,leqt xac.
déì øîàl le`yl izpeek oi` ,yiwl yix`l` ,oeict oic iab ¨©¥

éì àéòaéî÷ áøwéì äléçzëìdaxwd oic iabl `id izl`y - §©§¦¨¦¨¥¨¦©§¨¦
dzrne ,ekeza gpedy leqt xac ycwn zxy ilk m`d ,dligzkl
oi`y e` ,exihwdle gafnd lr ezelrdl dligzkl xzene xykk epic
j` ,'cxi `l dlr m`'y leqt xack `ed oecipe ,exiykn zxy ilkd

.exihwdle dligzkl ezelrdl oi`
,yiwl yixl opgei iax el xn`àðéðz énð àäyi df wtq s` - ¨©¦§¦¨

dpyna epipyy jkn heytl(.ct lirl),
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migaf(iyiy meil)

:dlild zevga ielzéîc éëéä,dpynd zwqer ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
eäa úéàcLnî`ly ,xnelk ,ynn mda yi oiicry mixai`a m` - §¦§©¨

ok m` ,ixnbl elkrzpeléôàgafnd on erwt m`énð úBöç øçàì £¦§©©£©¦
.mzeevn dnlyp `l oiicr ixdy ,gafnd iab lr maiydl yi ok mb -

eeäa úéìc éàLnîmda oi`y mixai`a dpynd zwqer m`e - ¦§¥§©¨

ok m` ,ixnbl etxyp xaky epiidc ,ynneléôàgafnd on erwt m` £¦
àì énð úBöç íãB÷xak ixdy ,gafnd lr maiydl oi` ok mb - ¤£©¦Ÿ

:`xnbd daiyn .mzeevn ziyrpàëéøö àìoicy `pzd xn` `l - Ÿ§¦¨
`l` ,dlild zevga ielz mixai`d
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`oifgeקלו mipy` cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

.õåçá äúåà äìòîå õåçá èçåùî äúåçô àäú àì(.ew sc onwl) hgeyda l"iwc

:dziilr lre dzhigy lr aiigc.øåèô õåçá åäìòäå íéðôá íéùã÷ óåò èçåùä
:weln `l` mipta lawzn epi`c dziilrd lr.áééç õåçá åäìòäå õåçá åèçùlr

my) hgeyd 'ta hgyi xy` e`n iaxzi`c aiig uega miycw ser hgeydc odizy

opiaxnc aiig uega edlrd ike (.fw sc

oihgypd lk z`lrd oiprl (my) hgeyda

oz`lrd lr aiig ozhigy lr aiigc ikid ikc

i`n`e :zeiyxt axrl xn`z mdil`e aizkc

`l `nip xeht uega edlrde mipta ehgeyd

:'ek dzegt `dz.äéìè÷ ìè÷éî`kiiy `l

miycwa `le oilega `l llk mipta dhigy

jkld oilega `id dhigy dlil zhigy la`

:diexw `id dleqt dhigy miycwaêôùðù
.äîãc"q `we dlr m` xyad cxz `l

:i`w inp milw miycw ixeni`ac.äîåjtyp

oi` `dc dwixf iptl xya ziilr iedc dnc

dwixf iptl oiler x`yn `rixbe dwixf o`k

`kde wexfl dn el yi wexfl `a m` mzdc

`l d"t`e wexfl dn el oi` wexfl `a m`

:jtyp `lc `kid y"ke cxzéùã÷à àîâøú
.íéùã÷miycw iycwa z`fd dpynd yexit

:dwixf iptl odilr sebd zyecwy.çñô éøäå
'ek z`hgde gqtde `tiq ipzwc da epipy

oebk i`w inp `yixa ipzwc ileqt`c c"q `we

:`vi e` enc jtyp m`.åîùì àìùà àîâøú
enyl `lyc `leqt` `l` dil `pz `l gqt

:onyl `ly ohgyy da ipzwckïðéñøâ éëä
`d ecxi gafn iabl oiig elry oleke opz

iycw `py `l e`l i`n ecxi `l oihegy

odn oihegy `d `l milw miycw y"l miycw

oiig` olek ipzw olek `de ecxi `l odne ecxi

:'ek oiray oiwecae oiig` mlerl `hiytïðú
.ïééç åìòù ïìåëåolek `d jzrc `wlq `w

`le i`w oixyk`e xn`w miycw lk`

oiig eda jiiy `lc i`w `yixa ipzc oileqt`

ecxi `l elr m`a mixkfpd oileqtd lkac

i`de i`w oixyk` jkld miign leqt oda oi`

iycw `py `l xn`w miycwd lk k"r olek

`d xn`we milw miycw `py `le miycw

`l minc zwixf xg`lae ecxi `l oihegy

:ecxi i`n`c opireny`l jixhvi`éðùîå:ecxi milw miycw ecxi `l miycw iycw ecxi `l odn yie ecxi odn yi oihegy `d `ni` `l` ecxi `l olek oihegy `d `niz `l

.éðú÷ ïìåë àäå:i`w inp ecxi `l oihegy `dc `iwec` e`l i`n.ïééç íåùî ïìåë:oiig ycwn gafn oi`c ecxic xninl dl hwpàèéùôxg`l oilere oixfeg `dc ecxic .

:iniiw oixykae li`ed dhigy.ïééçà íìåòìsc lirl) l"iwc iwqn `l ez edl opizgn ike miign oileqty opireny`l jixhvi` oiray oiwecae ecxic opireny`le olek hwp

:miig ycwn gafn oi`c ecxi ikd 'it`e elri `l ecxi m` jk ecxi `l elr m`y myk oileqta (.ct.ò"øã àáéìàåecxi `l elr m` oinen ilra oizipzna xn`c dl hwp

:ecxi `l oihegy `d ecxi miig elr oizipzn opirny`e oiray oiweca onwl dl opinwene.äúåà çúðåhytd mcew dlqtp m`y dleqt `le dxyk mipdk zxeza opixn`

ycwc cxz `lc idp gafnd y`xa inp `de dxfra dtxey:gezpe hytd ira `l edin gafn dïàúà 'éðúîã àôéñ.íéøùëì'ek dzlry dxyk dig dler oke xn`w ikde

:`wlq `xcd `dc cxzc `hiyt ol rnyn `w i`neéðùîåy`xa dhiytn `l` `wlq xcdc b"r`e dweq`e dzeg`l jixv `l gafnd y`xa dhgyc `kidc l"nw `d

:gafnd.èùôä ùéã:zexyka.èùôä ïéà:my hiytdl `rx` gxe` e`l dweq`l ivn xcde li`ed.ïðé÷ñò éàîá àëäy`xa dhgyyne dig dxyk dzlryk mlerl

:`id hytd za e`l dleqt jl `iywce `wlq `l ez dl zign i`c dnewna gzpie hiyti jkld dlqtp dnc wxfe gafndúòù åì äúéäã ïåâë.øùåëädleqt mcew hytdl

xihwdl zg` dry xya dvxede mcd wxfpy oeik (.cw sc) mei leah wxta onwl xn`c y"xa xfrl` iaxke sxype leqt xyade dhnl `id elit`e `id gezpe hytd za

:gezpe hytd `ira zxhwpe gafnd y`xa `zi` ik inp `zyd jklid dnr sxyp dxer oi`e mipdkl dxere dphiyti dlqtpeíéðäëì äøåòxer (f `xwie) aizkck .opiqxb

:odkl aixwd xy` dlerd.'åë äùåò àåä ãöéë éðú÷ã àä àìàipzwe dnewna gzpie hiyti xn`we dhgye gafnl dig dzlry dler iab dil opiqxb migafc `ziixaa

ipyne :`wlq `l ez dl zign ikn dleqta i`e ogicne dhnl miiaxwd z` cixen `tiq.åäééúøôá íééáø÷ì åäðéáø÷éð ãáòéì éëéä àìà:dinza odly yxtaéëä ïðà
.éì äîì ïçéãî ïðéøîà÷ipyne :iwlq ixcd `le li`ed.òãé àìã àðéøçà ïäë éîøúî éàã:edpiwqip dlqtpy
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àìixn`c `p` `nil `kd azezi` i`n` dniz .uega dlrne uega hgeyn dzegt `dz

`ki` dlil zhigy ixirf xn`c (.`iw onwl) dlrnde hgeyd 'tc oerny iaxk

dnl `wec oerny iaxl i`c dcedi iaxl 'it` xn`w `kdc l"ie aiig oerny iaxlc ediipia

onwl `ipzc `d z"`e mipta lawzdl ie`xc meyn il wetiz dzegt `dz `lc `nrh il

oileqt zeaxl oipn (.hw sc) dlrnde hgeyd 'ta

lk zeyrl ep`iai `l l"z 'ek `veide old oebk

uega eilr oiaiig cren ld` gzta lawznd

hgeyn dzegt iedz `lc il wetiz `xw l"l

oerny iaxk `iddc z"ke uega dlrne uega

dlil zhigy ipzil k"` `nrh i`d dil zilc

olac l"ie mirlwl ueg dnc `vie dnc jtype

hgeyn dzegt `dz `l jiiy `l `nhe `veie

:uega

ìè÷îsera dhigy epivn `lc meyn .dilhw

`le ey`x fizdk l"d jkld mipta

:dlil zhigyl incéàîåhytd yic l"nw

jdc dniz .'ek c"nl `gipd gafnd y`xa gezpe

i` inc ikidc ikd e`la zeywdl leki `iyew

` gzpe mileqtaoixyka i`e `pngx xn` eze

y`xa dzlr m`c miig x"d yxtne 'ek `gipd

dhnl `idyke gezpe hytd yi r"kl gafnd

`yexit ikde dhiytdle dzelrdl edn ibilt

`zriiq iedize oixyka `yix ixiin i` `nlya

s` mixykac `yix iielbl `tiq `pze `lerl

yi r"klc icin opireny` `l `tiqc ab lr

`l` `ipz `le gafnd y`xa gezpe hytd

oileqta `yix zxn` i` `l` `yix` iielbl

`pngx xn` dze` gzpe oileqta i` i`na `tiq

ol rnyn `w i` ol rnyn `w i`n oixyka i`e

elit` xnelk gafnd y`xa gezpe hytd yic

xn`c o`nl `gipd dhiytdl dplri dcixed
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.øeèt ,õeça äìòîe íéðôa óBò èçBMä ,ïéáà øa àéiç¦¨©¨¦©¥¦§¦©£¤©¨
äúeçt àäz àì ,àîéð .áéiç ,õeça äìòîe õeça èçL̈©©©£¤©©¨¥¨Ÿ§¥§¨
úèéçL ,àîéà úéòaéà .àzáeéz .õeça äìòîe èçBMî¦¥©£¤©§§¨¦¨¥¥¨§¦©
íéLã÷ éøeîéà ,àleò øîà .déìè÷ ìè÷éî ,íéðôa óBòä̈¦§¦¦§¨¨§¥¨©¨¥¥¨¨¦
ìL Bîçì eNòð ,eãøé àì ,ïîc ú÷éøæ éðôì ïìòäL íél÷©¦¤¤¡¨¦§¥§¦©¨¨Ÿ¥§©£©§¤
dîc CtLpL ,àðéðz énð ïðà óà ,àøéæ éaø øîà .çaæî¦§¥©¨©©¦¥¨©£©©¦§¦¨¤¦§©¨¨
ïéà ÷Bøæì àa íàc ,íúä äîe .íéòìwì õeç dîc àöiLå§¤¨¨¨¨©§¨¦¨¨¨§¦¨¦§¥
÷Bøæì àa íàc àëä .eãøé àì eìò íà úøîà ,÷Bøæì Bì¦§¨§©¦¨Ÿ¥§¨¨§¦¨¦§
çñt éøä .íéLã÷ éLãwà ,àîbøz .ïkL ìk àì ,÷øBæ¥Ÿ¨¤¥©§§¨©¨§¥¨¨¦£¥¤©

ì àlLa ,àîbøz .àeä íél÷ íéLã÷cïleëå ,ïðz .ïîL §¨¨¦©¦©§§¨§¤¦§¨§©§¨
éàî .eãøé àì ,ïéèeçL àä .eãøé ,çaæî éaâì ïéiç eìòL¤¨©¦§©¥¦§¥©¥§¨§¦Ÿ¥§©
.àì .íél÷ íéLã÷ àðL àì ,íéLã÷ éLã÷ àðL àì ,åàì̈Ÿ§¨¨§¥¨¨¦Ÿ§¨¨¨¦©¦Ÿ
.éðz÷ 'ïlek' àäå .eãøé àì ïäî ,eãøé ïäî ,ïéèeçL àä̈§¦¥¤¥§¥¤Ÿ¥§§¨¨¨¨¥
,ïéòaL ïéweãáe ,ïéiçà íìBòì .àèéLt .ïéiçà 'ílek'¨©©¦§¦¨§¨©©¦§¦¤¨©¦
éàîa .eãøé àì eìò íà øîàc àáé÷ò éaøc àaélàå§©¦¨§©¦£¦¨§¨©¦¨Ÿ¥§§©
äiç äúìòL äìBò ïëå ,àôéñ àîéà .ïéìeñôa ,àzîé÷Bà¦§¨¦§¦¥¨¥¨§¥¨¤¨§¨©¨
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,àôéñ .äìeñt àìå ,äøLk 'dúBà' .àðîçø øîà 'dúBà¨¨©©£¨¨¨§¥¨§Ÿ§¨¥¨
çezðå èLôä Léc ,ïì òîLî÷ éàîe .äøLëì ïàúà£¨¦§¥¨©¨©§©¨§¥¤§¥§¦©
Làøa çezðå èLôä ïéà øîàc ïàîìe .çaænä Làøa§Ÿ©¦§¥©§©§¨©¥¤§¥§¦©§Ÿ

àëä .øîéîì àkéà éàî ,çaænäïBâk ,ïðé÷ñò éàîa ©¦§¥©©¦¨§¥©¨¨§©¨§¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migaf(iying meil)

y ,`ed xacd mrheèçBMî äúeçt àäz àìdndaõeçauegn - Ÿ§¥§¨¦¥©
,ycwnläìòîedixai` z`õeçahgeydy myk ,xnelk .mxihwdl ©£¤©

dhigyd lr oia aiig mxihwdl dixai` z` my dlrne uega dnda
n gafnd oi` uega dhgypy dnday s` ,d`lrdd lr oiae,dycw

dlrde uegl d`ived okn xg`le mipta dlila dnda hgy m` jk
s` ,uega mixai` dlrn meyn aiig ,mxihwdl dixai` z` my

.gafnd iab lr axwdle ycwzdl die`x dpi` dndady
:`ziixan opgei iax ixac lr dywn `xnbdøa àéiç áø áéúî¥¦©¦¨©

,ïéáà,`ziixaa epipyíéðôa óBò èçBMä,dxfra -äìòîez` ¨¦©¥¦§¦©£¤
mxihwdl eixai`õeça,dxfrl uegn -øeètxg`n ,ef d`lrd lr ©¨

lr `l` oaxwl xyk ser oi`y ,mipta daxwdl ie`x epi` df sere
m` la` .dwiln icièçLseräìòîe õeçadxhwdl eixai` z` ¨©©©£¤

áéiç ,õeça.dilrd lr oiae dhigyd lr oia ©©¨
ser hgeyd z` `ziixad dxht recn ,zeywdl yi opgei iax ixacle

,uega elrde mipta,õeça äìòîe èçBMî äúeçt àäz àì àîéð¥¨Ÿ§¥§¨¦¥©£¤©
s` ,dilrd lr mb aiig my edlrne uega ser hgeydy myk ,epiidc
ser hgeyd z` aiigl yi ok enk ,mipta daxwdl ie`x serd oi`y
`ziixadn gken `l` .gafnl ie`x epi`y s` ,uega edlrne mipta
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éòaéúå ,énà éaø déì øîà .àì Bà äìéòî ïäa Lé ,ïîc̈¨¥¨¤§¦¨Ÿ¨©¥©¦©¦§¦¨¥
eNòðc ,éì àéòaéî à÷ àì äãéøé ,déì øîà .äãéøé Cì̈§¦¨¨©¥§¦¨Ÿ¨¦©§¨¦§©£
,éëä èéLôe .äìéòî ,éì àéòaéî÷ ék .çaæî ìL Bîçì©§¤¦§¥©¦¨¦©§¨¦§¦¨¨¦¨¦
:['eëå] ïìeñt äéä àì elàå :äìéòî ïäa ïéàå eãøé àìŸ¥§§¥¨¤§¦¨§¥Ÿ¨¨§¨
ïéweãa àlà àáé÷ò éaø øéLëä àì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ¦§¦©¦£¦¨¤¨§¦
úà ïLc÷ä íãwL àeäå .úBôBòa íéøLëe ìéàBä ,ïéòaL¤¨©¦¦§¥¦¨§¤¨©¤§¥¨¤
dîeî íã÷ëc ,äá÷ð úìBòa àáé÷ò éaø äãBîe .ïîeî¨¤©¦£¦¨§©§¥¨¦§¨©¨
ïî' ïðéøîà éî .úBôBòa òaøð ïéà Bà úBôBòa òaøð Lé ,äéîøé éaø éòa .àéîc dLc÷äì§¤§¥¨¨§¨¨¥©¦¦§§¨¥¦§¨¨¥¦§¨¨¦¨§¦©¦
àëéä ìk .òaøpa déúéà ,òáBøa déúéàc àëéä ìk .òaøpäå òáBøä úà àéöBäì ,'äîäaä©§¥¨§¦¤¨¥©§©¦§¨¨¥¨§¦¥¨¥©¦¥©¦§¨¨¥¨
éaø ,òîL àz ,äaø øîà .äøéáò Ba äãáòð éøä ,àîìc Bà .òaøpa déúéì ,òáBøa déúéìã§¥¥¨¥©¥¥©¦§¨¦§¨£¥¤¤§¨£¥¨¨©©¨¨§©©¦
péî òîL .úBôBòa øLëå ìéàBä ,òaøpa énð øéLëð ,àúéà íàå .ïéîeî éìòáa øéLëî àáé÷ò.d £¦¨©§¦§©£¥¦§¦¦¨©§¦©¦©¦§¨¦§¨¥¨§©¦¨

íeèîeèå øéçîe ïðúàå ãáòpäå äö÷enäå òaøpä ,àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨©¦§¨§©§¤§©¤¡¨§¤§¨§¦§§
éàî :'eë íéðäkä ïâñ àðéðç éaø :dpéî òîL .äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèî ïlek ,ñeðéâBøcðàå§©§§¦¨§©§¦§¨¦©¥©§¦¨§©¦¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦©
:ãé øçàìk ,'äçBc' éàî ,àîéà úéòaéàå .ïì òîLî à÷ äNòî ,àîéà úéòaéà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¦¨¥¥¨©£¤¨©§©¨§¦¨¥¥¨©¤¦§©©¨
,øeàä ïäa äìLî ìáà .øeàä ïäa äìLî àlL àlà eðL àì ,àleò øîà :'eë äìò íàL íLk§¥¤¦¨¨¨©¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨§¨¨¤¨£¨¨§¨¨¤¨
íéðøwäå ïéãébäå úBîöòä .àôéqà éðúî ,àøeqî àðéðç áø .àLéøà éðúî ,éøî áø .eìòé©£©¨¦©§¥©¥¨©£¦¨¦¨©§¥©¥¨¨£¨§©¦¦§©§¨©¦
ïäa äìLî àlL àlà eðL àì ,àleò øîà .eìòé àì ,eLøt .eìòé ,ïéøaeçnL ïîæa ,íéôìhäå§©§¨©¦¦§©¤§¨¦©£¨§Ÿ©£¨©¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨§¨¨¤
,àLéøà éðúîc ïàîe .àLéøà ïkL ìk ,àôéqà éðúîc ïàî .eìòé ,øeàä ïäa äìLî ìáà .øeàä̈£¨¨§¨¨¤¨©£©§©§¥©¥¨¨¤¥©¥¨©§©§¥©¥¨

:eäðéð äøè÷ä éða åàì ,àôéqà ìáàäðùîøNáe íéLã÷ éLã÷ øNa ,eãøé eìò íà elàå £¨©¥¨¨§¥©§¨¨¦§§¥¦¨¥§§©¨§¥¨¨¦§©
éLàøaL øîvä .úøBèwäå úBçðî éøéLe ,íéðtä íçìå íçlä ézLe øîBòä øúBîe ,íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦©¨¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥§¨§©§¤©¤¤¤§¨¥
,eìòé ,íéøaeçî íäL ïîæa ,íéôìhäå íéðøwäå ,íéãébäå úBîöòäå .íéLéz ï÷æaL øòNå íéNák§¨¦§¥¨¤¦§©§¨¦§¨£¨§©¦¦§©§¨©¦§©§¨©¦¦§©¤¥§¨¦©£

éúBìBò úéNòå' øîàpL ,eìòé àì ,eLøét .'ìkä úà ïäkä øéè÷äå' øîàpL:'ícäå øNaä E ¤¤¡©§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ¥§Ÿ©£¤¤¡©§¨¦¨¤©¨¨§©¨
àøîâíéðøwäå íéãébäå úBîöòä úBaøì ,'äçaænä ìkä úà ïäkä øéè÷äå' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨§©¨£¨§©¦¦§©§¨©¦

éúBìBò úéNòå' øîBì ãeîìz ,eLøt eléôà ìBëé .íéôìhäå,íãå øNa éà .'ícäå øNaä E §©§¨©¦¨£¦¨§©§©§¨¦¨¤©¨¨§©¨¦¨¨¨¨
ìåëé

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

זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migaf(iying meil)

:`xnbd dywnéãéì da eúàc àúléî íéðäkì eäì ãéáòð e÷éð ïðàå©£©¥©£¦§©Ÿ£¦¦§¨§¨¨¦¥
äìwzicil ea e`eaiy xac mipdkl mdl dyrpe cenrp ep` ike - ©¨¨

gafnd iab lr mzelrdl xeq`e ,md mileqt el` miiaxw ixde ,dlwz
xeaq mday yxtd on oze` migicne xg`ne ,epnn ecxiy xg`l
.llk ogicdl `ly did sicr ok m`e ,maixwie md mixyky odkd

:`xnbd zvxznàôéãò éëä eléôàz` gicdl sicr ok it lr s` - £¦¨¦£¦¨
ick ,miiaxwdäìéápk íéìheî íéîL éLã÷ eäé àlLeidi `ly - ¤Ÿ§¨§¥¨©¦¨¦©§¥¨

oeifa meyn jka yiy ,dliap enk myxit mr migpen miiaxwd
.miycw

gafnd lr mlrdy milw miycw ixeni` oipra wtq d`ian `xnbd
:minc zwixf mcewéòa ,àaà øa àéiç éaø øîàwtzqd -éaø ¨©©¦¦¨©©¨¨¥©¦

,ïðçBéïìòäL íél÷ íéLã÷ éøeîéàgafnd lr,ïîc ú÷éøæ éðôì ¨¨¥¥¨¨¦©¦¤¤¡¨¦§¥§¦©¨¨
m`deãøémcd wxfiy cr gafnd lrn.eãøé àì Bà ¥§Ÿ¥§

énà éaø déì øîà,opgei iaxlCì éòaéúåm`d ,wtzqdl jl did - ¨©¥©¦©¦§¦¨¥¨
oic mda yiy df oiprl gafnd myciw mcd zwixf mcew elryk dzr

äìéòî.`l e` §¦¨
déì øîà,opgei iaxéì àéòaéî÷ àì äìéòîoica wteqn ip` oi` - ¨©¥§¦¨Ÿ¨¦©§¨¦

meyn ,dlirnäìéòîa eäì äòá÷c àeä ä÷éøæc`id mcd zwixf - ¦§¦¨§¨§¨§¦§¦¨
wxfp `l oiicre xg`ne ,milw miycw ixeni`a dlirn oic zraewd

,dlirn mda oi`y xacd heyt mcdäãéøé éì àéòaéî÷ ékj` - ¦¨¦©§¨¦§¦¨
mcixedl jixv m`d ,gafnd lrn dcixi oic iabl ip` wteqn oiicr

.`l e` dligz mcd wexfle
èéLôemixeni`dy ,wtqd z` opgei iax hyte -eãøé àìlrn ¨¦Ÿ¥§

,daxwdl gafnd myciwy itl ,gafnd,äìéòî ïäa ïéàåmpi`y itl §¥¨¤§¦¨
.mdilr mcd wxfiy cr deab wlgl mixxazn

:opgei iax ly ewitqa zxg` `qxib d`ian `xnbdøa ïîçð áø©©§¨©
éëä éðúî ÷çöé,jk dpey did -aø øîàéòa ,àaà øa àéiç é- ¦§¨©§¥¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨¥

wtzqpïìòäL íél÷ íéLã÷ éøeîéà ,ïðçBé éaøgafnd lréðôì ©¦¨¨¥¥¨¨¦©¦¤¤¡¨¦§¥
ïîc ú÷éøæm`d.àì Bà äìéòî ïäa Lé §¦©¨¨¥¨¤§¦¨Ÿ

énà éaø déì øîà,opgei iaxläãéøé Cì éòaéúåwtzqdl jl did - ¨©¥©¦©¦§¦¨¥¨§¦¨
.gafnd lrn mcixedl yi m`

déì øîà,opgei iaxéì àéòaéî à÷ àì äãéøéoi` dcixi oic iabl - ¨©¥§¦¨Ÿ¨¦©§¨¦
meyn ,ecxi `ly heyt oicd `l` ,xaca wtq ilìL Bîçì eNòðc§©£©§¤

çaæî,gafnd lr axwidl eycwzp -äìéòî éì àéòaéî÷ ékj` - ¦§¥©¦¨¦©§¨¦§¦¨
oiprl s` ef d`lrd dlired m`d ,dlirn oic iabl ip` wtzqn oiicr

.`l e` dlirn oic mda legiy
éëä èéLôemixeni`dy ,ewitq z` opgei iax hyte -eãøé àìlrn ¨¦¨¦Ÿ¥§

,gafnd.äìéòî ïäa ïéàå§¥¨¤§¦¨
:dpyna epipy,['åëå] ïìeñt äéä àì elàåilraa xiykn `aiwr iax §¥Ÿ¨¨§¨

.oinen
:minen ilra `aiwr iax xiykd ote` dfi`a zx`an `xnbdøîà̈©

àáé÷ò éaø øéLëä àì ,ïðçBé éaø`ly gafnl elry minen ilra ©¦¨¨Ÿ¦§¦©¦£¦¨
,ecxiàlày menaïéòaL ïéweãa,oird lry wcd mexwa -ìéàBä ¤¨§¦¤¨©¦¦

åel` minenúBôBòa íéøLëmxiykdl yi jkitle ,dligzkl elit` §§¥¦¨
la` ,ecxi `l gafnd lr elr m`y jk oiprl ,carica zendaa
elit`e ,dndaa ycwn gafnd oi` ,zetera s` leqtd xa` xqegn

.ecxi elr m`àeäåoiweca men mda yiy zendaa s` mpn`e - §
ote`a `l` ,`aiwr iax ixacl mycwn gafnd oi` oirayíãwL¤¨©

ïîeî úà ïLc÷äokn xg`le ,dligz gafnl zendad yicwdy - ¤§¥¨¤¨
oda did xak oycwd zrya m` la` ,oiray oiweca men mda dyrp
gafnd oi` jkitle ,gafn iycw mW mlern mdilr lg `l df men¥

.oycwnäá÷ð úìBòa àáé÷ò éaø äãBîednda yicwnd mc`a - ¤©¦£¦¨§©§¥¨
dxyky s` ,cxz gafnd lr dzlr m` elit`y ,dler oaxwl dawp

,zetera `idàéîc dLc÷äì dîeî íã÷ëcmcwy enk df ixdy - ¦§¨©¨§¤§¥¨¨§¨
,dfn lecb men jl oi`e ,dlerl `id dleqt dawpdy ,ycwdl mend

.dler mW dilr legiy xyt` i`y `aiwr iax dcen jkitle¥
:zetera raxp oica wtq d`ian `xnbd,äéîøé éaø éòam`dLé ¨¥©¦¦§§¨¥

leqtïéà Bà úBôBòa òaøðleqt.úBôBòa òaøðrax m` ,epiidc ¦§¨¨¥¦§¨¨

.`l e` ,dnda iabl epivny itk ,oaxwl serd lqtp m`d ,ser mc`
,md wtqd iccveïðéøîà éîdnda oaxw iabl xn`pe xg`ny`xwie) ¦¨§¦©

(a `,'äîäaä ïî'el` zeaizn minkg eyxceàéöBäìhrnl -úà ¦©§¥¨§¦¤
òaøpäå òáBøä,zraxpd dndad z`e zraexd dndad z` - ¨¥©§©¦§¨

cg` `xwnn odizy z` micnely oeikne ,oaxwl zeleqt odizyy
y xnele ,opic z` zeeydl yidéúéà òáBøa déúéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¥¨¥©¦¥

òaøpae ,'raxp' leqt yi 'raex' leqt yiy mewn lka -àëéä ìk ©¦§¨¨¥¨
òaøpa déúéì òáBøa déúéìãoi` ,jiiy raex leqt oi`y mewnae - §¥¥¨¥©¥¥©¦§¨

`ly itl ,yi`l raxpd serd z` xiykdl yi jkitle ,raxp leqt
,sera raex oipr jiiyàîìc Bàserd z` xeq`l yi `ny e` - ¦§¨

y ,raxpdéøämewn lkn.äøéáò Ba äãáòð £¥¤¤§¨£¥¨
:dpyna `aiwr iax ixacn wtqd z` zhyet `xnbdàz ,äaø øîà̈©©¨¨

òîLdi`x rnye `ea -,epizpyna epipy .wtqd heytlàáé÷ò éaø §©©¦£¦¨
,ïéîeî éìòáa øéLëî.ecxi `l gafnd lr elr m`y,lirl x`azpe ©§¦§©£¥¦

.zetera dligzkl mixykd minena `l` xiykn epi`yàúéà íàå§¦¦¨
,dligzkl sera xyk raxpy ,df oicl epyi m`e -òaøpa énð øéLëð©§¦©¦©¦§¨

lr dzlry zraxpd dndad z` s` xiykdl `aiwr iaxl did -
,cxz `ly gafnd iabå ìéàBäraxp.úBôBòa øLë`le xg`ne ¦§¨¥¨

xnel jixv gxkda ,zraxpd dndaa xiykn `aiwr iaxy epivn
:`xnbd dwiqn .oaxwl `ed leqt raxpd serydpéî òîLyi ok` - §©¦¨

.dpynd ixacn ok gikedl
:`ziixad ixacn ef zehiytl di`x d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨

àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øaser ,`ziixaa ok epipy ep` s` - ©¦§¨©£©©¦§¦¨
òaøpä,yi`läö÷enäå,miakek zcear iptl eaixwdl dvwedy - ©¦§¨§©§¤
ãáòpäå,edecare dxf dcear ede`yry -ïðúàådpefl ozipy - §©¤¡¨§¤§¨
,dxkyaøéçîe,alk xeara slgedy -ïlek ,ñeðéâBøcðàå íeèîeèå §¦§§§©§§¦¨

,ycwna ewlnp m`äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèîziaa eid m` - §©§¦§¨¦©¥©§¦¨
xg`ny ,eilry micbad `nhne `nh `ed ixd ,mc` ly drilad
,dwiln xykd mdl dpzip `l ,oaxwl md mileqt el` zetere

e ,dliap mze` dyer mzwiln `linneoick drilad ziaa mi`nhn
.xedh ser zlap

:`xnbd dwiqn .oaxwl leqt raxpd sery ,epcnl `ziixad ixacn
dpéî òîL.`ziixad ixacn ok gikedl yi ok` - §©¦¨

:dpyna epipy'åë íéðäkä ïâñ àðéðç éaøz` `a` did dgec ,xne` ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
.gafnd lrn minen ilra

:`xnbd zl`ey .mipdkd obq `pipg iax ixac z` zxxan `xnbd
ïì òîLî à÷ éàîjka mipdkd obq `pipg iax eprinydl `a dn - ©¨©§©¨

`pz s` ixd ,gafnd lr elry minen ilra z` dgec did eia`y
.minen ilra ycwn gafnd oi`y ,ok xaeq `nw

:`xnbd daiynàîéà úéòaéà,dfk ote`a oiprd x`az ,dvxz m` - ¦¨¥¥¨
mipdkd obq `pipg iaxyïì òîLî à÷ äNòîeprinydl `a - ©£¤¨©§©¨

.dyrnl ok bdep did eia` s`y itl ,`nw `pz ixack dkldy
àîéà úéòaéàå,xg` ote`a oiprd x`az dvxz m`e -'äçBc' éàî §¦¨¥¥¨©¤

.ãé øçàìkdid `ly ,`id mipdkd obq `pipg iax zpeek ,xnelk ¦§©©¨
gafnd lrn `iqdxtae oeifa jxca minend ilra z` cixen eia`

.ci xg`lke `rpiva mze` dgec did `l` ,`nw `pz ixack
:dpyna epipy'åë äìò íàL íLk.elri `l ecxi m` jk ,ecxi `l §¥¤¦¨¨

:dpynd zwqer ote` dfi`a zyxtn `xnbdeðL àì ,àleò øîà̈©¨Ÿ¨
,elri `l aey gafnd on mileqtd ecxi m`y dpyna minkgàlàwx ¤¨

ote`aLoiicräìLî àl[dhly-]øeàä ïäa,y`d -ìáàxak m` ¤Ÿ¨§¨¨¤¨£¨
øeàä ïäa äìLîgafnd lrn ecxi m` elit` ,y`d mda dhly - ¨§¨¨¤¨

e eaeyi.eìòé©£
:`ler ly epic xn`p dn lr mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø©

àLéøà éðúî éøî,`yixd lr `ler ly epic z` dpey did ixn ax - ¨¦©§¥©¥¨
mycwn gafndy mileqt s`y x`azp day ,epizpyn lr epiidc
jk lre .elri `l ecxi m` mewn lkn ,ecxi `l elr m`y jk oiprl
.elrie eaeyi gafnd lr eidyk y`d mda dhly m`y `ler xn`

àôéqà éðúî àøeqî àðéðç áøz` dpey did `xeqn `pipg ax - ©£¦¨¦¨©§¥©¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמלד חמק



`oifgeקמ mipy` cenr et sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.õåìçé ìåëé:eilr zlhen devn.'åë äéì úòîù ïàî:`iz` diail` 'ipzne

.äèî éôìë:dkxrnd on iwgxzne dcixi jxc.äìòî éôìëef oi` dkxrnd cvl

:y` ly lekird lv` daixw `l` zeyixt.åùøéô 'éôàåon xqgy ipira d`xp

:xn`wc `ed elri oixaegn `de dinza eyxit 'it`e t"d qxbc i`nle `qxibdàì
.åðùllka edpzi` edine ecxi eyxit xn`wc

oeikc dwixf xg`l eyxity `l` miycw

dwixf ozraew eed mixaegn dwixf zryac

:oileqt miycw edl eed eyxit ike gafnl

.ä÷éøæ éðôì åùøéô ìáàe`l dwixf zryac

edpizixye dwixf i`z` eid gafn ipa

:heicdl.éðéëñã àú÷ ãáòéîìikid ik

`ixyw i`w ikdlc gafn iabl xya `ixyc

mipdk z`pd epiide iniiwc i`nl zenvr inp

:l`rnyi iaxk.äìåòá äéäé åìdlerd xer

didi el xn`pe didi el odkl aixwd xy`

odkd mdl zg` dxez my`k z`hgk my`a

:didi el ['ebe]ïéøúåî åéúåîöò íùà äî.

xzep meyn i`e xzen exya s` ixdy

xac icina `l` xzep jiiy `l dtixyac

xyan xzepde (f `xwie) aizkck dlik`

:'ebe gafd.äéäé åìazkinl ivnc `ed `xizi

dnl didi el odkl aixwd xy` dlerd xer

:il.ïéìëàðä íéùã÷ úåîöòz`hg oebk

xzid zry o`k oi`c oda oilren my`e

:mipdkl.à"øã àâéìôå:daxc`øéôéðôì åù
.íìåòì ïäá ïéìòåî ä÷éøæeyxitc oeikc

edl ipd` `l edpip dxhwd ipa e`l edpi`

:iniiw ediixeqi`ae dwixføçàì åùøéô
.ïéðäð àì ä÷éøæiaxk oilren `le opaxcn

eyxit my`e my`c didi eln xnbc l`rnyi

exzyi` xya icdac `ed dwixf xg`l

:mipdkl dwixfa'éðúî.ïìåëåoileqt jpd

micibe zenvr oia ecxi `l oda opzc elry

:y`d ozlkre xaegn olrdyìòî åò÷ôù
.çáæîä:ux`l.øéæçé àì:xifgdl v"`íãå÷

.øéæçé úåöç:`nrh yxtn `xnbaïéìòåîå
.ïäá:edpip gafn ipa izk`c.ïäá ïéìòåî ïéàå

`xnba yxtnck oilkernk edl eedc oeikc

:ea oilren oi`e ezevn ziyrpy xac edl eed

'îâ.ùîî åäá úéìã éà:olek etxypy
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ïàî'it i"xe `iz` diail` 'ipzne i"yx 'ite .`id iax ecxi eyxit xn`c dil zrny

opax ixn`c `de ecxi `l elr m`c rnyn elri `l ipzwcnc `id `wec opaxk

`herin iwen `lc `de gafnd iab lr mcere eyxit epiid eyxit 'it`e 'ek zeaxl xihwde

mcera 'it`c `zeax hwpnl dil `gipc meyn dhnl ecxia mcde xyad jizeler ziyrec

ihrnnc d"de micib ilekir hrnn gafnd b"r

:eyxite dhnl ecxi m` lekir `laéìåëéò
sc) oiwxit yxia lirle .'ek xifgn dz` dler

epiid dlerdn oirwet iieaxl jixhvi`c (:bt

gafnd lr mcera `l` irci `l `kdnc meyn

dil `wtp `lc ikid ik inp i` `l dhnl la`

jixhvi`c meyn (e `xwie) y`d lk`z xy`n

oeik `kdc `xwn inp ikd zxehw ilekir ihernl

`d dil zile micib ilekir ihernl jixhvi`c

`de dil opirny `linn e`l lirl xn`wc

cge zxhw ihernl cg i`xw ixz jixhvi`c

lk`z xy`c `xwn i`c meyn micib ihernl

[zxehw] ilekir `l` 'ihrnn ded `l y`d

`l micib ilekir la` oevigd gafnd lr dizilc

daxwd xac zxehw 'ihrnn `l `kdc `xwn i`e

:ikixv jkld mce xyac `inec `edàìepy

itlk la` ueg cvl 'it .dhn itlk eyxity `l`

qxhpewd 'qxib jk dkxrnd cvl 'it dlrn

elri `l eyxit iqxbc mixtq yie i`w `ziixa`e

daixw dia jiiy dnc `xidp `le i`w 'ipzn`e

ikd xzac cere rwxwa dhnl `edy oeik lekirl

:diwqt` h"ne `ziixac `yexita ixhe liwy

àéúàeda carinl elit` edpizixye dwixf

sc d"x) c"a ede`x 't xn`c `de .ipikqc `zw

epiax yxit rwzi `l dler ly xtey (.gk

minly ly oke dler incl eyixtdy ixii`c

mda oi` minly ince minly incl eyixtdy

`kd (:fk sc) ipy 'xt migqta opixn`ck dlirn

`nrh i`n `prci `l edin opiwqr minly ivra

`ki` `dc minca dnewe`l dizernynn 'iwt`

lk dwixf mcew yxit e` miign yxita dnewe`l

`l dwixf xg`l yxit la` mcd wxfp `ly onf

dwixf m`e welig oi` minlyac dnwe`l ivn

enk inp xqegna d"d miign yxita zxzn

.ixy inp rewzl ok m`e y"nc xyad zxzny

:l"päîqxhpewa 'it .oixzen eizenvr my`

`ede eizenvr oky lk xzen exya s` ixdy

vrz`hg mc wxt onwl df yexit lr dywd en

dn dxezd z`fc `yiwidn xn`c (.gv sc)

oixzen eizenvr lk s` oixzen eizenvr my`

e"wnc yxite (dlerc) didi eln witpe (`le)

xizd `lc xninl `ki`c zenvr iwtp `l xyac

oigxk lr k"`e dlik`l ie`xd xya `l` aezkd

el aizkc meyn epiid my`a dil `hiytc `d

elc cere dihwp my`a `xwc `xwirc meyn didi el ea xtki xy` odkl mdl zg` dxez my`k z`hgk aizkc z`hg aizk inp `xw `eddac b"r` z`hgn ith my` hwpc `de didi

dlera y"b il dnl wtzqdl yi edine my`c `inec milk`pd mixaca dnewe`l `ki`c oeik dler `wtp `l onwlc `ywidne dipin wlqc my`a dnewe`l `ki`e cigi oeyl aizk didi

:izixg` `yxcl dil `pinwen ded `nye zenvr ixyinl yexcl ivne didi el aizk inp diteba `dàâéìôåzqxb jk .mlerl oda oilren dwixf iptl eyxit xfrl` x"`c xfrl` 'xc

i`n` elri eyxit 'it`c edl zi`c opaxl z"`e oilren `le oipdp `l dwixf xg`lc xn`wc `biltc `ed `zlinc `tiq `qxb `iddle dwixf cr mda oilren oiqxeby mixtq yie 'hpewd

opaxc dizlin `dc dhnl eyxity oebke dwixf xg`l eyxit 'it` lirlc wgvi 'x 'itl inp i` eyxit m` dwixf mzxizd dwixf xg`l la` dwixf mcew eyxit epiidc l"ie oilren oi`

yxite oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa miycw zenvr oke oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa dnexz ipirxb 'ixn` (d"n `"it) zenexz zkqnac z"`e gafnd lr mcera `nwezin

my lha okilyn la` oixeq`e odilr miycw my izk`e oaygn `ed k"` oripvne oqipkn m`c xn`we xya oiicr mdilr yie dnexzc `inec oilk`pd miycw zenvra ixiin mzdc epiax

:df oipra `yxtine lke` mdilr yiy ixiin dnexz ipirxb oke ediipin lke`ïìåëåipzwc `d eyexitle zenvre micib` oia oileqt` oia i`wc qxhpewa yxit .'ek gafnd b"rn erwty

mda dlyn la` ixixya `xnba opinwenc 'ipznc erwty mixa`c `inec zvw elkrzpy xg`l epiid 'ipznc erwtc xninl `ki` elri xe`d mda dlync opixn` 'nbae xifgi `l 'ipzna

jkle ozevn dyrp `le `zxet xe`d mda dlyn epiid xe`ddvxi m` epiid xn`wc elric xninl `ki`c icin dyw `l xifgdl jixv oi` xifgi `l qxhpewa yxity dn itl edine exifgi

b"rn zlgb cixend (:en `nei) itlwa sxhc `idd oirk mixg` i"rl odil`n oia wlgl yie ocixedy rnyna yi elri ecxie odil`n erwtc epiid erwtc l"i cere mzelrdl daeg oi` la`

mivxzn epiid `l oileqt` i`w `l olekc miyxtn epiid m`e da oilren oi`e xifgi `lc oizipzna opz drwt ike dzelrdl leki `nl` dzevnn diwzp` `lc meyn aiig dake gafnd

:`tiq` dl ipznc o`nl dyw ded mewn lknc melk dfa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migaf(iyiy meil)

õBìçé ìBëéd z` `ivedl eilr devny xn`p `ny -úBîöòå ïéãéb ¨©£¦¦©£¨
,dndad onäìòéåd z` wx,çaæî éaâì øNaøîBì ãeîìzjkl - §©£¤¨¨§©¥¦§¥©©§©

xne`e aezkd epcnln(h ` `xwie),'ìkä úà ïäkä øéè÷äå'elit`y §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ
.mixhwp micibe zenvrãöék àäyi dxe`kl ixd ,xacd okzi ¨¥©

odyk ,oicd `ed jk `l` ,miweqtd oia dxizqïéøaeçîdndad seba §¨¦
eìòém` la` ,gafnd lr dnreLøét,dpnideléôàm`ïäxak ©£¥§£¦¥

Làøa,çaænä.eãøé §Ÿ©¦§¥©¥§
:ecxi eyxity micibe zenvry xaeqd `pzd `ed in zxxan `xnbd

déì úòîLc àpz ïàîzrnyy `pzd `ed in -øîàcm`yeLøét ©©¨§¨§©¥§¨©¥§
gafnd lr elr m` elit` ,dndad xyan micibde zenvrd,eãøé¥§

àéä éaø.ok xaeqd `pzd `ed iax -àéðúcaezka xn`p ,`ziixaa ©¦¦§©§¨
(my),'äçaænä ìkä úà ïäkä øéè÷äå'yi df `xwnneúBaøìs` §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨§©
z`,íéôìhäå íéðøwäå ïéãébäå úBîöòälr mixhwp md s`y ¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦

,gafndeléôàåm`eLøét.mnvr ipta mxihwdl yi ,dndad sebn ©£¦¥§
íéi÷î éðà äî àlàåaezkd ixac z` miiwl ozip cvik -(fk ai mixac) §¤¨¨£¦§©¥

úéNòå'éúBìBòE,'ícäå øNaämiler mce xya wxy rnyn epnny §¨¦¨¤©¨¨§©¨
,`id jk aezkd zpeek `l` .gafnd lr,Eì øîBìäìBò éìekéò- ©§¦¥¨

gafnd lrn erwte elkrzpy dler ixai`øéæçî äzàgafnl,éàå ©¨©£¦§¦
øéæçî äzàgafnd lrúBîöòå ïéãéb éìekéò.epnn erwte elkrzpy ©¨©£¦¦¥¦¦©£¨

wx bdep gafnd on erwte elkrzpy mixai` zxfgd oicy ,xnelk
miciba s` bdep dxhwd oic mvr j` ,zenvre miciba `le mce xyaa

.minkg ixac el` .zenvre
,øîBà éaøøîBà ãçà áeúk(h ` `xwie)ìkä úà ïäkä øéè÷äå' ©¦¥¨¤¨¥§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ
,'äçaænädf `xwnaeäaéølr dxhwdl micibe zenvr s` aezkd ©¦§¥¨¦¨
,gafndøîBà ãçà áeúëå(fk ai mixac)úéNòå'éúBìBòEøNaä §¨¤¨¥§¨¦¨¤©¨¨
,'ícäådf `xwneèòéî,mce xya `l` gafnd lr zelrl oi`yàä §©¨¦¥¨
ãöékzenvrdy onf lk `l` .ze`xwnd oia dxizqd z` ayiil yi ¥©

micibdeïéøaeçî,dndad sebaeìòém` la` ,gafnd iab lr dnr §¨¦©£
eLøét,dpnideléôàm`ïäxakLàøa,çaænä.eãøé ¥§£¦¥§Ÿ©¦§¥©¥§

:dpyna epipyeLøéteìòé àì.['åëå] ¥§Ÿ©£
micibe zenvry `ziixaa oicd xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd

:ecxi eyxity,àøéæ éaø øîàeðL àìmicibe zenvry `ziixaa ¨©©¦¥¨Ÿ¨
,ecxi gafnd y`xa md elit` xyad on eyxityeLøétL àlàétìk ¤¨¤¥§§©¥

ähî,dkxrnd on ewgxzpe ,ueg cvl eltpe xyad on eyxity - ©¨
ìáàeyxit m`äìòî étìk`l ,dkxrnd l` eaxwzpe ,mipt cvl - £¨§©¥©§¨

c meyn ,gafnd on ecxieáéø÷àc àeä éáeø÷ìekéòìxzei eaxwzp - ¨¥§©§¦§¦
.daxiw `l` zeyixt o`k oi`e ,gafnay y`d lr lkrzdl

odkd xihwde' `xwnd on zeaxl yi minkg ixacly ,`ziixaa epipy
,mitlhe mipxw oicibe zenvr 'dgafnd lkd z`eléôàå.eLøét ©£¦¥§

:'eyxit elit`e' minkg exn` ote` dfi`a zx`an `xnbd,äaø øîà̈©©¨
,øîà÷ éëäeðL àìmicibe zenvr zelrdl yiy `ziixaa minkg ¨¦¨¨©Ÿ¨

,eyxit m` elit` gafnd lr mxihwdleàlàote`aeLøétLøçàì ¤¨¤¥§§©©
,ä÷éøæeycwzp jkitle ,xyaa mixaegn eid mcd zwixf zryay §¦¨

elry mcew okn xg`l eyxit m` elit` ,gafnd lr mxihwdl enr
,gafnd lrìáàm`eLøétxyad on,ä÷éøæ íãB÷dwixfd zryay £¨¥§¤§¦¨

,gafnl miie`x eid `leäðéúéøLe ä÷éøæ éàúàdwixfd d`a - £©§¦¨§¦¦§
lg `l xyad mr mixaegn eid `ly xg`ny ,ixnbl mzxizde

xzene ,ezenk oaxw mW mdilreléôàeäééðéî ãaòîìéðékñc àú÷ ¥£¦§¤§©¦©§¨¨§©¦¥
mzelrdl oi`y xacd heyt `linne ,oikql [ci-] zw mdn zeyrl -

.dyecw cer mda oi`y itl ,gafnd lr
:dax ly ezhiy z` zx`an `xnbddì øáñ,xaeq dax -àä ék ¨©¨¦¨

øîàcxn`y oicd enk -,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaøøîàð §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¤¡©
aezka(g f `xwie)Bì''äéäéaoaxw,äìBòøîàðåaezka(f f my)Bì''äéäé ¦§¤§¨§¤¡©¦§¤

aoaxw,íLà,dey dxifba my` oicn dler oic cnlp jkitleäî- §¨¨¨
oaxwy mykïéøzeî åéúBîöò íLà,d`pda mipdkläìBò óà ¨¨©§¨¨¦©¨
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:`xnbd zxne`éðôeî,`id zipten ef dey dxifby xnel jixv - §¥
,dyxcl xzein ze`xwnd on cg`y ,epiidcéðôeî àì éàcm`y - §¦Ÿ§¥

dxifb cenll xyt` i` ,mikxvp ze`xwnd ipy `l` ,zipten `id oi`

ozip zipten dpi`y dey dxifby epicia `ed llky meyn ,ef dey
o`ke ,`kxit dilr zeywdlCøôéîì àkéàjextl xyt` - ¦¨§¦§©
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`l` ,dlik` xzid da oi`y dxengd dler la` ,mipdkl d`pda
.d`pda mixeq` dizenvr s`y xnel okzi ,lilk zxhwen dlek
zeaizdy itl ,`id zipten ef dey dxifb ok` :`xnbd zx`anBì'

'äéäé,dler oaxw lv` eazkpyáéúk àøéúéixdy ,od zexzein - ¦§¤§¥¨§¦
jxved recne ,'odkl aixwd xy` dlerd xer' xnel aezkd did leki
,dey dxifbl el` zeaiz yexcl yi jkitle ,'didi el' siqedl aezkd

.llk zekxit dilr zeywdl oi`e
:`ziixan dax ly epic lr dywn `xnbdáéúîdywd -àãà áø ¥¦©£¨
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.mcd zwixfa xyadåzenvrìLoaxw,íìBòì ïäa ïéìòBî äìBòitl §¤¨£¦¨¤§¨
rnyn .gafnd iab lr xhwen `ed `l` ,mlerl xzip xyad oi`y
m` elit`e ,dler zenvra xzid oi` mlerly ,`ziixad ixacn
eyxit m`y xaeqd dax ixack `lye ,dwixf mcew xyadn eyxit

.dwixf xg` d`pda od zexzen dwixf mcew xyad on zenvrd
:`xnbd zvxznàîéài -,dfk ote`a `ziixad ixac z` yxtl y ¥¨

åzenvr,äìBò ìLm`eLøétxyad onïéìòBî ïéà ä÷éøæ éðôì §¤¨¥§¦§¥§¦¨¥£¦
,ïäaxyad on eyxit m` la`,ä÷éøæ øçàì,íìBòì ïäa ïéìòBî ¨¤§©©§¦¨£¦¨¤§¨

.dax ixacke
:dax lr wlegd xfrl` iax zrc z` d`ian `xnbdéaøc àâéìôe§¦¨§©¦

øæòìà,dax ly epic lr wlgpy xfrl` iaxl epivn -éaø øîàc ¤§¨¨§¨©©¦
,øæòìày dler zenvreLøét,ä÷éøæ éðôìíäa ïéìòBî,mlerl ¤§¨¨¥§¦§¥§¦¨£¦¨¤

eyxity zenvre,ä÷éøæ øçàìïéìòBî àìå ïéðäð àìmd mixeq` - §©©§¦¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
mdn dpdpd jkitle ,dxez xeqi` mda oi` j` ,minkg ixacn d`pda
.mipiipr ipya dax ixac lr xfrl` iax wlgpy `vnp .lrn `l
mda oi` dwixf mcew eyxity dler zenvr dax ixacly ,cg`d
mda milren xfrl` iaxl eli`e ,dwixf zry cr `l` dlirn
mda yi dwixf xg` eyxity zenvr dax ixacly ,ipyde .mlerl
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aeyl yi m` ,epnn eltpe gafnd iab lr eidy micibe zenvr
.oileqtl zxy ilke yakd yeciwa ,ipyde .`l e` eilr mzelrdle

ïleëåoke ,ecxi `l gafnd lr elr m`y mpicy mileqtd el` lk - §¨
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קמי oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.õåìçé ìåëé:eilr zlhen devn.'åë äéì úòîù ïàî:`iz` diail` 'ipzne

.äèî éôìë:dkxrnd on iwgxzne dcixi jxc.äìòî éôìëef oi` dkxrnd cvl

:y` ly lekird lv` daixw `l` zeyixt.åùøéô 'éôàåon xqgy ipira d`xp

:xn`wc `ed elri oixaegn `de dinza eyxit 'it`e t"d qxbc i`nle `qxibdàì
.åðùllka edpzi` edine ecxi eyxit xn`wc

oeikc dwixf xg`l eyxity `l` miycw

dwixf ozraew eed mixaegn dwixf zryac

:oileqt miycw edl eed eyxit ike gafnl

.ä÷éøæ éðôì åùøéô ìáàe`l dwixf zryac

edpizixye dwixf i`z` eid gafn ipa

:heicdl.éðéëñã àú÷ ãáòéîìikid ik

`ixyw i`w ikdlc gafn iabl xya `ixyc

mipdk z`pd epiide iniiwc i`nl zenvr inp

:l`rnyi iaxk.äìåòá äéäé åìdlerd xer

didi el xn`pe didi el odkl aixwd xy`

odkd mdl zg` dxez my`k z`hgk my`a

:didi el ['ebe]ïéøúåî åéúåîöò íùà äî.

xzep meyn i`e xzen exya s` ixdy

xac icina `l` xzep jiiy `l dtixyac

xyan xzepde (f `xwie) aizkck dlik`

:'ebe gafd.äéäé åìazkinl ivnc `ed `xizi

dnl didi el odkl aixwd xy` dlerd xer

:il.ïéìëàðä íéùã÷ úåîöòz`hg oebk

xzid zry o`k oi`c oda oilren my`e

:mipdkl.à"øã àâéìôå:daxc`øéôéðôì åù
.íìåòì ïäá ïéìòåî ä÷éøæeyxitc oeikc

edl ipd` `l edpip dxhwd ipa e`l edpi`

:iniiw ediixeqi`ae dwixføçàì åùøéô
.ïéðäð àì ä÷éøæiaxk oilren `le opaxcn

eyxit my`e my`c didi eln xnbc l`rnyi

exzyi` xya icdac `ed dwixf xg`l

:mipdkl dwixfa'éðúî.ïìåëåoileqt jpd

micibe zenvr oia ecxi `l oda opzc elry

:y`d ozlkre xaegn olrdyìòî åò÷ôù
.çáæîä:ux`l.øéæçé àì:xifgdl v"`íãå÷

.øéæçé úåöç:`nrh yxtn `xnbaïéìòåîå
.ïäá:edpip gafn ipa izk`c.ïäá ïéìòåî ïéàå

`xnba yxtnck oilkernk edl eedc oeikc

:ea oilren oi`e ezevn ziyrpy xac edl eed

'îâ.ùîî åäá úéìã éà:olek etxypy
éøéøùá
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ïàî'it i"xe `iz` diail` 'ipzne i"yx 'ite .`id iax ecxi eyxit xn`c dil zrny

opax ixn`c `de ecxi `l elr m`c rnyn elri `l ipzwcnc `id `wec opaxk

`herin iwen `lc `de gafnd iab lr mcere eyxit epiid eyxit 'it`e 'ek zeaxl xihwde

mcera 'it`c `zeax hwpnl dil `gipc meyn dhnl ecxia mcde xyad jizeler ziyrec

ihrnnc d"de micib ilekir hrnn gafnd b"r

:eyxite dhnl ecxi m` lekir `laéìåëéò
sc) oiwxit yxia lirle .'ek xifgn dz` dler

epiid dlerdn oirwet iieaxl jixhvi`c (:bt

gafnd lr mcera `l` irci `l `kdnc meyn

dil `wtp `lc ikid ik inp i` `l dhnl la`

jixhvi`c meyn (e `xwie) y`d lk`z xy`n

oeik `kdc `xwn inp ikd zxehw ilekir ihernl

`d dil zile micib ilekir ihernl jixhvi`c

`de dil opirny `linn e`l lirl xn`wc

cge zxhw ihernl cg i`xw ixz jixhvi`c

lk`z xy`c `xwn i`c meyn micib ihernl

[zxehw] ilekir `l` 'ihrnn ded `l y`d

`l micib ilekir la` oevigd gafnd lr dizilc

daxwd xac zxehw 'ihrnn `l `kdc `xwn i`e

:ikixv jkld mce xyac `inec `edàìepy

itlk la` ueg cvl 'it .dhn itlk eyxity `l`

qxhpewd 'qxib jk dkxrnd cvl 'it dlrn

elri `l eyxit iqxbc mixtq yie i`w `ziixa`e

daixw dia jiiy dnc `xidp `le i`w 'ipzn`e

ikd xzac cere rwxwa dhnl `edy oeik lekirl

:diwqt` h"ne `ziixac `yexita ixhe liwy

àéúàeda carinl elit` edpizixye dwixf

sc d"x) c"a ede`x 't xn`c `de .ipikqc `zw

epiax yxit rwzi `l dler ly xtey (.gk

minly ly oke dler incl eyixtdy ixii`c

mda oi` minly ince minly incl eyixtdy

`kd (:fk sc) ipy 'xt migqta opixn`ck dlirn

`nrh i`n `prci `l edin opiwqr minly ivra

`ki` `dc minca dnewe`l dizernynn 'iwt`

lk dwixf mcew yxit e` miign yxita dnewe`l

`l dwixf xg`l yxit la` mcd wxfp `ly onf

dwixf m`e welig oi` minlyac dnwe`l ivn

enk inp xqegna d"d miign yxita zxzn

.ixy inp rewzl ok m`e y"nc xyad zxzny

:l"päîqxhpewa 'it .oixzen eizenvr my`

`ede eizenvr oky lk xzen exya s` ixdy

vrz`hg mc wxt onwl df yexit lr dywd en

dn dxezd z`fc `yiwidn xn`c (.gv sc)

oixzen eizenvr lk s` oixzen eizenvr my`

e"wnc yxite (dlerc) didi eln witpe (`le)

xizd `lc xninl `ki`c zenvr iwtp `l xyac

oigxk lr k"`e dlik`l ie`xd xya `l` aezkd

el aizkc meyn epiid my`a dil `hiytc `d

elc cere dihwp my`a `xwc `xwirc meyn didi el ea xtki xy` odkl mdl zg` dxez my`k z`hgk aizkc z`hg aizk inp `xw `eddac b"r` z`hgn ith my` hwpc `de didi

dlera y"b il dnl wtzqdl yi edine my`c `inec milk`pd mixaca dnewe`l `ki`c oeik dler `wtp `l onwlc `ywidne dipin wlqc my`a dnewe`l `ki`e cigi oeyl aizk didi

:izixg` `yxcl dil `pinwen ded `nye zenvr ixyinl yexcl ivne didi el aizk inp diteba `dàâéìôåzqxb jk .mlerl oda oilren dwixf iptl eyxit xfrl` x"`c xfrl` 'xc

i`n` elri eyxit 'it`c edl zi`c opaxl z"`e oilren `le oipdp `l dwixf xg`lc xn`wc `biltc `ed `zlinc `tiq `qxb `iddle dwixf cr mda oilren oiqxeby mixtq yie 'hpewd

opaxc dizlin `dc dhnl eyxity oebke dwixf xg`l eyxit 'it` lirlc wgvi 'x 'itl inp i` eyxit m` dwixf mzxizd dwixf xg`l la` dwixf mcew eyxit epiidc l"ie oilren oi`

yxite oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa miycw zenvr oke oixzen okilyd oixeq` oqipkny onfa dnexz ipirxb 'ixn` (d"n `"it) zenexz zkqnac z"`e gafnd lr mcera `nwezin

my lha okilyn la` oixeq`e odilr miycw my izk`e oaygn `ed k"` oripvne oqipkn m`c xn`we xya oiicr mdilr yie dnexzc `inec oilk`pd miycw zenvra ixiin mzdc epiax

:df oipra `yxtine lke` mdilr yiy ixiin dnexz ipirxb oke ediipin lke`ïìåëåipzwc `d eyexitle zenvre micib` oia oileqt` oia i`wc qxhpewa yxit .'ek gafnd b"rn erwty

mda dlyn la` ixixya `xnba opinwenc 'ipznc erwty mixa`c `inec zvw elkrzpy xg`l epiid 'ipznc erwtc xninl `ki` elri xe`d mda dlync opixn` 'nbae xifgi `l 'ipzna

jkle ozevn dyrp `le `zxet xe`d mda dlyn epiid xe`ddvxi m` epiid xn`wc elric xninl `ki`c icin dyw `l xifgdl jixv oi` xifgi `l qxhpewa yxity dn itl edine exifgi

b"rn zlgb cixend (:en `nei) itlwa sxhc `idd oirk mixg` i"rl odil`n oia wlgl yie ocixedy rnyna yi elri ecxie odil`n erwtc epiid erwtc l"i cere mzelrdl daeg oi` la`

mivxzn epiid `l oileqt` i`w `l olekc miyxtn epiid m`e da oilren oi`e xifgi `lc oizipzna opz drwt ike dzelrdl leki `nl` dzevnn diwzp` `lc meyn aiig dake gafnd

:`tiq` dl ipznc o`nl dyw ded mewn lknc melk dfa
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àì ,úBöç øçàì .ïäa ïéìòBîe øéæçé ,úBöç íãB÷ ,çaænä éab ìòî eò÷tL íéøáéà .øéæçé àìŸ©£¦¥¨¦¤¨§¥©©¥©¦§¥©¤£©£¦£¦¨¤§©©£Ÿ
çaænäL íLk .Lc÷î Lákä Ck ,Bì éeàøä úà Lc÷î çaænäL íLk .ïäa ïéìòBî ïéàå øéæçé©£¦§¥£¦¨¤§¥¤©¦§¥©§©¥¤¨¨¨©¤¤§©¥§¥¤©¦§¥©

øä úà ïéLc÷î Lákäå:ïéLc÷î íéìkä Ck ,ïäì éeààøîâ,Lnî eäa úéàc éà .éîc éëéä §©¤¤§©§¦¤¨¨¨¤¨©¥¦§©§¦¥¦¨¥¦§¦§©¨
,àëéøö àì .àì énð ,úBöç íãB÷ eléôà ,Lnî eäa úéìc éà .énð ,úBöç øçàì eléôà£¦§©©£©¦¦§¥§©¨£¦¤£©¦ŸŸ§¦¨
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc migaf(iyiy meil)

éøéøLamzeywdl y`d mda dhly xaky ,miyw mixai`a - ¦§¦¥
ielz mpicy dpynd dxn` el`a ,mgt eyrp `l oiicr j` ,myaiile
xg`l erwt m`e ,maiyi zevg mcew erwt m`y ,dlild zevga

.maiyi `l zevg
n zxxan `xnbdielz eywzpy mixai`d ly mpicy mircei oip

:dlild zevgaéléî éðä àðîdlild zevgny epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
m` gafnd lr maiydl jixv oi`e ,milkernk mixai`d mipecip

:`xnbd zx`an .erwt,áø øîàzxizqn df oic cenll yi ¨©©
ixdy .ze`xwndáeúk[`xwn-],'øéè÷äå äìélä ìk' øîBà ãçà ¨¤¨¥¨©©§¨§¦§¦

xn`p ,xnelk(a e `xwie),'xwAd cr dliNd lM gAfOd lr dcwFn lr'©§¨©©¦§¥©¨©©§¨©©Ÿ¤
,dlild lk mixai` xihwdl ozipy cenll yi df `xwnneáeúëå§¨

,'íéøäå äìélä ìk' øîBà ãçàeixg`ly weqta xn`p ,xnelk ¤¨¥¨©©§¨§¥¦
ozipy cenll yi df `xwnne ,'W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥
m` ixd ,df xac okzi cvik `d .dlild lk oycd znexz mexzl
zevn dxnbp `l oiicr oky ,dnxd onf epi` dxhwd onf `ed dlild

xnel jixv gxkda `l` .dxhwddeäé÷lçdlild z` wlgl yi - ©§¥
,miwlg ipyl.äîøäì Béöçå äøè÷äì Béöçdlild zevg cr ,epiidc ¤§§©§¨¨§¤§©£¨¨

,oycd z` minxez oi` onf eze`ae ,mixai`d zxhwd onf `ed
dzrne ,mzeevn dxnbpe milkernk mixai`d eyrp jli`e zevgne

.oycd znxd zevn `l` ,dxhwd zevn cer mda oi`
:dpynn ax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywd-],àðäk áø ¥¦©©£¨

`nei zkqna epipy(.k),íBé ìëaodk didúà íøBzlry oycd §¨¥¤
øábä úBøwî ,çaænä,lebpxzd `xwy dryn -Bàd onfaBì Ceîñ ©¦§¥©¦§©¤¤¨
,åéøçàî [Bà] åéðôlîe` lebpxzd z`ixw mcew onf hrn e` ,xnelk ¦§¨¨¥©£¨
e .eixg`l onf hrníéøetékä íBéaoycd z` mxeze micwn did §©¦¦

úBöçae ,dlildíéìâøamxeze cer micwn didúøBîLàa ©£¨§¨¦¨©§¤
äðBLàøäxg`l ,epiidc ,dlild ly dpey`xd dxeny`d seqn - ¨¦¨

.dlild yily xary
:ax lr dpynd ixacn `iyewd z` `pdk ax yxtn dzreà÷ìñ éàå§¦¨§¨

Czòcy ,xnel jzrc lr dler m`e -úBöçîznxd onf `ed dlild ©§¨¥£
n oycd,àúééøBàcm` ,ze`xwnd zxizqn cenll yi jky meyn §©§¨

okïðéîc÷î éëéämilbxa oycd znexz z` micwdl mi`yx cvik - ¥¦©§§¦©

`edy dlild zevg ribd `l oiicr ixd ,dpey`xd dxeny`d seql
.oycd znexzl dxezd on ie`xd onfd(ïðéøçàî éëéäå)§¥¦§©£¦©

:`xnbd zvxznøîàpL òîLnî ,ïðçBé éaø øîà (àlà)`xwna ¤¨¨©©¦¨¨¦©§©¤¤¡©
gAfOd lr dcwFn lr dlrd `ed','äìélä ìkikeòãBé éðéàdzrn ¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨©©§¨¥¦¥©

ø÷aä ãòLe ,gafnd iab lr dxhwdl mixai` zelrdl ozipäî ¤©©Ÿ¤©
øîBì ãeîìzexne`a aezkd epcnln dn -,'ø÷a ãò'gxkda `l` ©§©©Ÿ¤

yexcl yi jke ,dnxd oic `l` dxhwd oic dfa epcnln `ed oi`
mixdl dz` i`yx xwead mcew ,epiidc ,'mixde ,xwea cr' `xwnd

,`id jk aezkd zpeeke ,oycd z`,äìéì ìL Bø÷áì ø÷a ïz,xnelk ¥Ÿ¤§¨§¤©§¨
micwdl yiy cnll weqtd `ae ,xgyd zelr `ed 'dlil ly exwea'
onf raw `le ,xgyd zelr mcew xg` xweal oycd znexz z`
onf z` reawl minkg cia zeyxd ok lre ,df xwea `ed izni`

.zrd dze`ay jxevd itl oycd znexzCkìä,jkitle -àîBé ìk ¦§¨¨¨
ébñ øábä úBøwîonfl oycd znexz z` enicwiy jka ic mei lka - ¦§©¤¤©¦

e .lebpxzd z`ixwìeç íeMî ,íéøetékä íBéaìBãb ïäëc àL- §©¦¦¦§¨§Ÿ¥¨
`ly be`cl yi lecbd odkd lr zlhen meid zcear lky xg`n

d znexz z` minicwn eid jkitle ,mevd zngn ylgioycúBöçî¥£
dlild.eúBðaø÷ éLéôðc ,íéìâøa,miaexn zepaxwdy -éîã÷c ¨§¨¦¦§¦¦¨§¨§¨§¦

ìàøNé eúà,mdizepaxw z` `iadl xgya minicwn l`xyi eidy - ¨¦§¨¥
mcew myn ezeptl eid mikixve ,dkxrnd iab lr sq`p ax oyc dide

oycd znexz z` minicwn eid ,xgy ly cinz zaxwdúøBîLàî¥©§¤
.äðBLàøämdizepaxw `iadl minicwn l`xyi eidy epivn okide ¨¦¨
,milbxaàôéñ éðz÷ãk,dpyn dze` ly `tiqa epipyy enk - ¦§¨¨¥¥¨

milbxayäàìî äøæò äúéäL ãò úòbî øábä úéiø÷ äúéä àìŸ¨§¨§¦©©¤¤©©©©¤¨§¨£¨¨§¥¨
miyp`,ìàøNiî.mdizepaxw aixwdl e`ay ¦¦§¨¥

eid `ly miyw mixai` oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:gafnd lr zevg zryaøîzéà,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p - ¦§©

y miyw mixai` oipraeLøétgafnd onúBöç íãB÷,dlildïøéæçäå ¥§¤£§¤¡¦¨
gafnd lr odkdúBöç øçàoic mdilr lg `ly `vnpe ,dlild ©©£

ewlgpe ,gafnd lr dry dze`a eid `ly itl ,zevga milkern
.milkernk md miaygp izni` mi`xen`øîà äaø©¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migaf(iying meil)

,oldl dpynd lr epiidc ,`tiqd lr `ler ly epicïéãébäå úBîöòä̈£¨§©¦¦
íéôìhäå íéðøwäå,[miipxetiv-]ïéøaeçnL ïîæadndad seba md §©§¨©¦§©§¨©¦¦§©¤§¨¦

eìòém` la` ,gafnd lr dnreLøtdzlry mcew dndad xya on ©£¨§
,gafnd lr.eìòé àìjk lre .ecxi gafnd lr elr xak m` s`eøîà Ÿ©£¨©

eðL àì ,àleòlr elr m` s` eyxity zenvry df oic minkg ¨Ÿ¨
,ecxi gafndàlàote`aLoiicrøeàä ïäa äìLî àldhly `l - ¤¨¤Ÿ¨§¨¨¤¨

,gafnd lr eidyk y`d mdaìáàxak m`øeàä ïäa äìLî`l £¨¨§¨¨¤¨
e eaeyi ecxi m` elit`e ,gafnd lrn ecxi.eìòé©£

:zehiyd izy oia yiy weligd z` zx`an `xnbdéðúîc ïàî©§©§¥
àôéqà`tiqd lr `ler ly epic z` dpeyy `xeqn `pipg ax - ©¥¨

y xaeq ,dxhwdl miie`x mpi`y micibe zenvra zwqerdïkL ìk̈¤¥
àLéøàzwqerd `yixd lr s` df oic xnel yiy xnege lw - ©¥¨

,elqtp `l m` dxhwdl miie`x eidy ,mixeni`e dler ixai`a
.elri ecxi m` mby mycwl gafnd y` dlirenyéðúîc ïàîe©§©§¥

àLéøà,`yixd lr `ler ly epic z` dpeyy ixn ax j` -ìáà ©¥¨£¨
eäðéð äøè÷ä éða åàì àôéqàmixne` oi`y xeaqi `tiqa la` - ©¥¨¨§¥©§¨¨¦§

on ecxi m` micibe zenvra y`d dhly m` elit` `l` ,df oic
`l ok lre ,oaxwd zxhwd oic llka mpi`y itl ,elri `l gafnd

.mycwl y`d dliren

äðùî
elr m` mdn el` ,gafnd lr milerd oica weqrl dkiynn ef dpyn

.ecxi `l mdn el`e ,ecxi
elàås`y mdeìò íàgafnd lr,eãøéitl ,md mixyky it lr s` §¥¦¨¥§

.gafnl miie`x mpi`y,íél÷ íéLã÷ øNáe íéLã÷ éLã÷ øNa§©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦
øúBîezgpnn x`ypde -éøéLe ,íéðtä íçìå íçlä ézLe øîBòä ©¨¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥
úBçðîlr mixhwp mpi`e milk`p el` lky ,zegpnd on xzepd oke - §¨
.gafndúøBèwäådpi`y itl ,cxz oevigd gafnd lr dzlry §©§¤

.iniptd gafn lr `l` ,eilr dxhwdl die`x
:dndal xaegnd oic z` dpynd zyxtn dzréLàøaL øîvä©¤¤¤§¨¥

díéLéz ï÷æaL øòNå íéNák,dler ly,íéãébäå úBîöòäå §¨¦§¥¨¤¦§©§¨¦§¨£¨§©¦¦
íéôìhäå íéðøwäåel` lk ,[miipxetiv-]íéøaeçî íäL ïîæaseba §©§¨©¦§©§¨©¦¦§©¤¥§¨¦

dndadeìòé,gafnd lr dnrøîàpL(h ` `xwie)÷äå'úà ïäkä øéè ©£¤¤¡©§¦§¦©Ÿ¥¤
ìkäla` ,dndal xaegnd lk z` xihwdl yiy ,epiidc ,'dgAfOd ©Ÿ©¦§¥¨
m`eLøét,dndad oneìòé àìitl ,gafnd lrøîàpL(fk ai mixac) ¥§Ÿ©£¤¤¡©

éúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E`l` miaixwn oi`y jkn cenll yie §¨¦¨¤©¨¨§©¨
.cala mcde xyad z`

àøîâ
:dndal xaegnd oic z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

xn`p ,`ziixaa(h ` `xwie),'äçaænä ìkä úà ïäkä øéè÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨
cenll yi 'lkd' zaizneúBaøìz`íéðøwäå íéãébäå úBîöòä §©¨£¨§©¦¦§©§¨©¦

íéôìhäåzxxan .gafnl dnr elriy ,dndad seba mixaegnd §©§¨©¦
,`ziixadìBëéy xn`p `ny -eléôàm`eLøtlr elri dndad on ¨£¦¨§
,gafndøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl -(fk ai mixac)úéNòå' ©§©§¨¦¨
éúBìBò,'ícäå øNaä E.cala mcde xyad z` `l` xihwdl oi`y ¤©¨¨§©¨

,zxxane `ziixad dkiynníãå øNa éàdxezd dzeiv m` - ¦¨¨¨¨
,mcde xyad z` wx xihwdl
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oifge` mipya cenr et sc ± oey`x wxtzereay

.éøéøùámgt eyrp `ly `l` etxype oleka dhlyy y`d zngn eywzpy oiyw

:mkezn md miyiai mivrk `l`.éìéî éðäðî:`zlin `ilz zevgacãçà áåúë
.øéè÷äå äìéìä ìë øîåà:dxhwd epiidc xwad cr dlild lk gafnd lr dcwen lr

.äìéìä ìë øîåà ãçà áåúëåi`w dlild lk` k"re oycd z` mixde dil jinqe

ca ecn xwaa odkd yale aizk `l `dc

ok mixde yale xwad cr dlild lk `l`

ied `lc .dxhwdl eivg :`nei xcqa izrny

:`ed ynn oyc e`l i` lekiräîøäì åéöçå.

oyc oiiexwe dnxdl oiie`x oday oiyw 'it`

:oyc ixwinc xninl `kil ynn xya edine

.àðäë áø áéúîdnxdl eivg xn`c axc`

ry e`l zevg mcewc rnync`id dnxd z

:oyc oiyrpd on elit`.ïéîøåú åéäznexz

:yak ly egxfna dpzepe dzgn `ln oycd

.äðåùàøä úøåîùàî íéìâøáåmeyne

ozelrdl jixve oyc yitpe zepaxw iyitpc

z` xcqle gafnd rvn`ay getzl

zelrdle hegyl elkeiy dlila dkxrnd

b"d :xgyd zelra cinzdúåöç éàå
:ïðéøçàî éëéäå â"ì ïðéîã÷î éëéä àúééøåàã

ïðçåé ø"à:`l` opiqxb `le .qxbòîùîî
.'åë øîàðùivxzin axck i`xw xnelk

ixixya lekir dyer zevgc opireny`le

jli`e zevgne xhwd llka od zevg mcewc

dnxde `ilrn oyck dnxdl oiie`x

:`xw i`dn ol `wtp zevg mcew ixnbl oilkerna.'åë äìéìä ìë øîàðù òîùîî
lkn xwad cr oxihwne mixa` dlrn `diy `xwnd lk rnynk `a cnll m`

:`wtp dlild.ø÷á ãò ì"úîdlild lk oinxezy xnel dnxd oiprl `l` xn`p `l

:xacl xeriy ozp `le mixde xwad iptl mixde xwad cr xn`w ikdeåø÷áì ø÷á ïú
.äìéì ìùonf oi`c oeike dnkyd epiid el oz xg` xwa xgyd zelr dlil ly exwea

`nei lk jkld zeyrl jcia yi dryd jxev itl lkd dnkyd ly `l` xacl

:ibq eixg`l e` eiptl el jenq e` xabd zexwa.íéøåôéëä íåéázlhen dceard lky

:xzei micwdl jixve `yleg `ki`e lecb odk lr.äðåùàøä úøåîùàî íéìâøáå
d`iln dxfr dzidy cr milbxa zrbn xabd zexw dzid `le `iddc `tiq ipzwck

:l`xyi
úåöç
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åéöçåoiie`x e`lc d`xp edin dnxdl oiie`x inp xixiye qxhpewa yxit .dnxdl

oirk `l` ynn dnxd `l xn`wc dnxdl eivg `l` edpip oyc e`lc dnxdl

zlgb oke mzd `wiicc (:h sc) dlirnc ipy 't rnyn oke dxhwdl oiie`x oi`y dnxd

ip`y ipyne axl dpin iywne xifgi gafnd iab lr `d xifgi `l gafnd iab lrn drwty

ziyrp `lc xifgi jkld `ynn dia zi`c zlgb

ie`x i`c mdn mexzl ie`x oi`c rnyn ezevn

ziyrp ixd xifgi i`n` enxzyk mdn mexzl

dil `pn `prci `l dteb `id edine ozeevn

`nrh i`dnc oycd znexz xg`l ixii`c

ike ixii` oycd znexz xg`l xn`c axl dywn

'xl oycd znexz xg`l dil opivxznc ikid

ax dcenc axl oycd znexz mcew dvxzi opgei

erwty oileqtc `inecc ipira d`xpe oilrenc

dpine drwty zlgb oke ipzwc oipr lka ixii`c

zevg mcew oia welig oi` zlgbac `wiic inp

oileqtc `inecc lekir oipr lkac zevg xg`l

xifgi `l zevg mcew elit`c ipzw `yixay

la` biltnc `ed mixa` iab `tiqac cere

`l jiiy `le `aiyg lekirc biltn `l zlgba

jka) `dc dcwen oeyl `le dxhwd oeyl

`ied dnxdl die`x e`lc xifgi n"ne (`nwezin

iab lr dzeevn ziyrp `le `id oyc e`lc

rwt ike dzeevn dxnbp `l izk`c xifgi gafnd

xacc rnyn gafnd lr dcwen lrc xifgi `l

la` rwt elit` gafnd lr `di dciwi jixvy

xdfdl mileki oi` getzl ezelrdl xt`d z` oitq`nyk z"`e `l dciwi jixv oi`y xac

wiicck dkxrnd on zlgbd `ivedl xeq`y rnyn `kde xt`d lr milgb daxd edi `ly

didy rnyn inp (.bl sc) cinz zkqnae `ivedl xeq`y oky lke xifgic (my f"b) dlirna

milgb `nl` zeiniptd zelke`nd on lhepdid zelke`nd on i`nc xnel jixve lhep did

xifgic dlirna wiic dpinc `kdc zlgb la` xt` iaiyge `yyn eda zilc edpd lhep

iedilc e`l xt` elit`c d"d dlirna xn`wc `de `yyn dia zi`c dig zlgba ixiin

oi`c oycd znexz xg`l elit` mlerl oixifgn zlgbc dxfg oiprl 'it` ynn zlgbk

zlgbk `iedc xn`wc `ed dlirn oiprl `l` getzl oilrn xt` la` getzl dze` oilrn

opzck `id oyc llka dig dpi`y dig dpi`yl dig zlgb oia welig yi dxe`kly t"r`e

elit` epiid dnxdl eivgc qxhpewd yexitk ayiil yi n"ne zeiniptd zelke`nd on lhp

dnexz mdn dyriy df oiprl `le getzl mtqe`l oxizn oycd znxdy df oiprle ixixya

la` dpgnl uegn m`ivedl ick getzl mtq`i dvxi m`e dxhwdl lekir iaiyg jli`e zevgnc ixixy 'it` xizdl ick zevgn oycd z` mixde `pngx xn`c [epiide aizk] oyc `dc

oiicry oeik devn wexin mdn xqg oiicrc xninl xazqnc xifgi jkld mdilr mzeevn oiicr oycd znexzl mnvr oiie`x md ediy mzevn wxnl ick dkxrnd mewna mgipdl dvex m`

zkqna ok d`xp did zvwe zeygel eid 'it`e milgbd on xdfdl oikixv eid `l xt`d z` oitq`ny dryay inp `gipe dnxdl eivgc `pyil `gip `zyde oycd znexzl oiie`x oi`

xt`a wlqn elgd ipzw ikd xzae gafnd iccvl oiwleq axran elk`zp `ly mixctde mixa`d gafnd y`xl elre zexepivd z`e zetixbnd z` elhp opzc (:gk sc) ede`x wxt cinz

elkrzp `ly llka e`l ok m` lekir iaiyg zevg mcew elit`c lirl 'itck miig elit`e iaiyg lekir milgb la` elkrzp `ly mze` oiwlqn eid `ly i"yx 'itk edfe getzd iab lr

:xwir qxhpewd yexit l"p jkld edpipàìà`wec epiid edine dnxdl eivge dxhwdl eivg axk i`xw uxzn opgei iaxc 'ite mipey`xd miyexita `l` wgn qxhpewa .opgei 'x xn`

zeidl minkgl xacd mewnd xqne dnxda dil opinwene dlil ly exweal xwa oz xwa cr aizkc dil `wtp `pixg` i`xwne oilkerna epiid zevgl mcew (incnwc) xn`wc i`de ixixya

pe mixtqd lka opiqxb `l`c cere dnxda dil opinwen [ikid] dxhwda aizkc xwa crc `xwc df yexitl dyw edine mdl jxevd itl evxiy dn lk oincnmipexg` miyexit 'xibk d`x

oi`yk xihwdl xyk dlild lkc dnxd` i`we dxhwd` i`w dlild lkc opgei iax xn`we opincwn `l dti lkernd oyca elit`c dnxdl eivg xn`c axc` opgei iax bilte `l` iqxbc

zg` dnkyd oz `xw yixcin ikde lekir dyer zevgc ixixya epiide dlil ly exweal xwa ozil xzein xwa aizk dxhwd iabe lkern oyc yi m` dnxdl xyk dlild lke oilkern

opirny dlil zevg `ed jgxk lr xwa eze`a onf ozp `ly oeike jli`e xgyd on xihwdl jixv oi`y xnel xg` xwa aezkd el ozpe xgyd cenr `ed dlil ly exweae dlil ly exweal

lk xn`wc (:k sc) dlibna r"ve (:k sc) `neic w"ta qxhpewa 'it jke xihwde dlild lk `yyn oeda zi` la` mixde dlild lk `yyn dia zilc lkern oycae zevga ielz ixixyac

:dnxdl inp xn`w `l i`n` dxhwdl xyk dlildíåùîiz` `zyde eilr zelhen eid dkxrnd xeciqe oycd znexz enk dlil zceary rnyn o`k .zevgn lecb odkc `yleg

`"aixe `ki` `yleg i`n mipdk x`ya dlil zcear i` la` meid zceare cinzd zhigy zgpa zeyrl ick wiqtdle oycd znexz xg` gepl lkeiy lecb odkc `yleg meyn xity

qiitc cere mixetkd meia dyer didy oiyeciw 'ie zeliah 'd icda oycd znexz zliah aiyg `lcn lecb odka `ied `l oycd znexzc lecb odk `kd qxb `lc (:k sc) `neia yxit

yxtn did epiax edine dxrad oyc qiita dxral dxt` zevgn enwed hiitd cqi oke mixetkd mei xcqa xikfdl dil dnl lecb odka did eli`e mixetkd mei xcqa aiyg oycd znexzc

ligzdl b"dk onefn `di ok ici lry ick mipdk x`ya axran elkrzp `ly mixa` ztixye dkxrnd xeciqe oycd znexz oinicwn lecb odkc `yleg meyn t"dc ewgenl jixv oi`c

:ylge arx `diy mcew meid zcear xgyd cenr dlriyk xwadn
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ìk' øîBà ãçà áeúk ,áø øîà .éléî éðä àðî .éøéøLa¦§¦¥§¨¨¥¦¥¨©©¨¤¨¥¨
.'íéøäå äìélä ìk' øîBà ãçà áeúëå ,'øéè÷äå äìélä©©§¨§¦§¦§¨¤¨¥¨©©§¨§¥¦
,àðäk áø áéúî .äîøäì Béöçå äøè÷äì Béöç ,eäé÷lç©§¥¤§§©§¨¨§¤§©£¨¨¥¦©©£¨
,Bì Ceîñ Bà øábä úBøwî ,çaænä úà íøBz íBé ìëa§¨¥¤©¦§¥©¦§©¤¤¨
,íéìâøa .úBöça ,íéøetékä íBéa .åéøçàî [Bà] åéðôlî¦§¨¨¥©£¨§©¦¦©£¨§¨¦
úBöçî ,Czòc à÷ìñ éàå .äðBLàøä úøBîLàä©§¤¨¦¨§¦¨§¨©§¨¥£
øîà (àlà) .(ïðéøçàî éëéäå) ïðéîc÷î éëéä ,àúééøBàc§©§¨¥¦©§§¦©§¥¦§©£¦©¤¨¨©
ãòL òãBé éðéà ,'äìélä ìk' øîàpL òîLnî ,ïðçBé éaø©¦¨¨¦©§©¤¤¡©¨©©§¨¥¦¥©¤©
ìL Bø÷áì ø÷a ïz ,'ø÷a ãò' øîBì ãeîìz äî .ø÷aä©Ÿ¤©©§©©Ÿ¤¥Ÿ¤§¨§¤
íBéa .ébñ øábä úBøwî ,àîBé ìk ,Ckìä .äìéì©§¨¦§¨¨¨¦§©¤¤©¦§

ìeç íeMî ,íéøetékä,íéìâøa .úBöçî ,ìBãb ïäëc àL ©¦¦¦§¨§Ÿ¥¨¥£¨§¨¦
úøBîLàî ,ìàøNé eúà éîã÷c úBðaø÷ éLéôðc¦§¦¦¨§¨§¨§¦¨¦§¨¥¥©§¤
úòbî øábä úéiø÷ äúéä àì ,àôéñ éðz÷ãk .äðBLàøä̈¦¨¦§¨¨¥¥¨Ÿ¨§¨§¦©©¤¤©©©
eLøét ,øîzéà .ìàøNiî äàìî äøæò äúéäL ãò©¤¨§¨£¨¨§¥¨¦¦§¨¥¦§©¥§
,øîà äaø .úBöç øçà ïøéæçäå úBöç íãB÷¤£§¤¡¦¨©©£©¨¨©
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc migaf(iyiy meil)

éøéøLamzeywdl y`d mda dhly xaky ,miyw mixai`a - ¦§¦¥
ielz mpicy dpynd dxn` el`a ,mgt eyrp `l oiicr j` ,myaiile
xg`l erwt m`e ,maiyi zevg mcew erwt m`y ,dlild zevga

.maiyi `l zevg
n zxxan `xnbdielz eywzpy mixai`d ly mpicy mircei oip

:dlild zevgaéléî éðä àðîdlild zevgny epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
m` gafnd lr maiydl jixv oi`e ,milkernk mixai`d mipecip

:`xnbd zx`an .erwt,áø øîàzxizqn df oic cenll yi ¨©©
ixdy .ze`xwndáeúk[`xwn-],'øéè÷äå äìélä ìk' øîBà ãçà ¨¤¨¥¨©©§¨§¦§¦

xn`p ,xnelk(a e `xwie),'xwAd cr dliNd lM gAfOd lr dcwFn lr'©§¨©©¦§¥©¨©©§¨©©Ÿ¤
,dlild lk mixai` xihwdl ozipy cenll yi df `xwnneáeúëå§¨

,'íéøäå äìélä ìk' øîBà ãçàeixg`ly weqta xn`p ,xnelk ¤¨¥¨©©§¨§¥¦
ozipy cenll yi df `xwnne ,'W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥
m` ixd ,df xac okzi cvik `d .dlild lk oycd znexz mexzl
zevn dxnbp `l oiicr oky ,dnxd onf epi` dxhwd onf `ed dlild

xnel jixv gxkda `l` .dxhwddeäé÷lçdlild z` wlgl yi - ©§¥
,miwlg ipyl.äîøäì Béöçå äøè÷äì Béöçdlild zevg cr ,epiidc ¤§§©§¨¨§¤§©£¨¨

,oycd z` minxez oi` onf eze`ae ,mixai`d zxhwd onf `ed
dzrne ,mzeevn dxnbpe milkernk mixai`d eyrp jli`e zevgne

.oycd znxd zevn `l` ,dxhwd zevn cer mda oi`
:dpynn ax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywd-],àðäk áø ¥¦©©£¨

`nei zkqna epipy(.k),íBé ìëaodk didúà íøBzlry oycd §¨¥¤
øábä úBøwî ,çaænä,lebpxzd `xwy dryn -Bàd onfaBì Ceîñ ©¦§¥©¦§©¤¤¨
,åéøçàî [Bà] åéðôlîe` lebpxzd z`ixw mcew onf hrn e` ,xnelk ¦§¨¨¥©£¨
e .eixg`l onf hrníéøetékä íBéaoycd z` mxeze micwn did §©¦¦

úBöçae ,dlildíéìâøamxeze cer micwn didúøBîLàa ©£¨§¨¦¨©§¤
äðBLàøäxg`l ,epiidc ,dlild ly dpey`xd dxeny`d seqn - ¨¦¨

.dlild yily xary
:ax lr dpynd ixacn `iyewd z` `pdk ax yxtn dzreà÷ìñ éàå§¦¨§¨

Czòcy ,xnel jzrc lr dler m`e -úBöçîznxd onf `ed dlild ©§¨¥£
n oycd,àúééøBàcm` ,ze`xwnd zxizqn cenll yi jky meyn §©§¨

okïðéîc÷î éëéämilbxa oycd znexz z` micwdl mi`yx cvik - ¥¦©§§¦©

`edy dlild zevg ribd `l oiicr ixd ,dpey`xd dxeny`d seql
.oycd znexzl dxezd on ie`xd onfd(ïðéøçàî éëéäå)§¥¦§©£¦©

:`xnbd zvxznøîàpL òîLnî ,ïðçBé éaø øîà (àlà)`xwna ¤¨¨©©¦¨¨¦©§©¤¤¡©
gAfOd lr dcwFn lr dlrd `ed','äìélä ìkikeòãBé éðéàdzrn ¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨©©§¨¥¦¥©

ø÷aä ãòLe ,gafnd iab lr dxhwdl mixai` zelrdl ozipäî ¤©©Ÿ¤©
øîBì ãeîìzexne`a aezkd epcnln dn -,'ø÷a ãò'gxkda `l` ©§©©Ÿ¤

yexcl yi jke ,dnxd oic `l` dxhwd oic dfa epcnln `ed oi`
mixdl dz` i`yx xwead mcew ,epiidc ,'mixde ,xwea cr' `xwnd

,`id jk aezkd zpeeke ,oycd z`,äìéì ìL Bø÷áì ø÷a ïz,xnelk ¥Ÿ¤§¨§¤©§¨
micwdl yiy cnll weqtd `ae ,xgyd zelr `ed 'dlil ly exwea'
onf raw `le ,xgyd zelr mcew xg` xweal oycd znexz z`
onf z` reawl minkg cia zeyxd ok lre ,df xwea `ed izni`

.zrd dze`ay jxevd itl oycd znexzCkìä,jkitle -àîBé ìk ¦§¨¨¨
ébñ øábä úBøwîonfl oycd znexz z` enicwiy jka ic mei lka - ¦§©¤¤©¦

e .lebpxzd z`ixwìeç íeMî ,íéøetékä íBéaìBãb ïäëc àL- §©¦¦¦§¨§Ÿ¥¨
`ly be`cl yi lecbd odkd lr zlhen meid zcear lky xg`n

d znexz z` minicwn eid jkitle ,mevd zngn ylgioycúBöçî¥£
dlild.eúBðaø÷ éLéôðc ,íéìâøa,miaexn zepaxwdy -éîã÷c ¨§¨¦¦§¦¦¨§¨§¨§¦

ìàøNé eúà,mdizepaxw z` `iadl xgya minicwn l`xyi eidy - ¨¦§¨¥
mcew myn ezeptl eid mikixve ,dkxrnd iab lr sq`p ax oyc dide

oycd znexz z` minicwn eid ,xgy ly cinz zaxwdúøBîLàî¥©§¤
.äðBLàøämdizepaxw `iadl minicwn l`xyi eidy epivn okide ¨¦¨
,milbxaàôéñ éðz÷ãk,dpyn dze` ly `tiqa epipyy enk - ¦§¨¨¥¥¨

milbxayäàìî äøæò äúéäL ãò úòbî øábä úéiø÷ äúéä àìŸ¨§¨§¦©©¤¤©©©©¤¨§¨£¨¨§¥¨
miyp`,ìàøNiî.mdizepaxw aixwdl e`ay ¦¦§¨¥

eid `ly miyw mixai` oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:gafnd lr zevg zryaøîzéà,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p - ¦§©

y miyw mixai` oipraeLøétgafnd onúBöç íãB÷,dlildïøéæçäå ¥§¤£§¤¡¦¨
gafnd lr odkdúBöç øçàoic mdilr lg `ly `vnpe ,dlild ©©£

ewlgpe ,gafnd lr dry dze`a eid `ly itl ,zevga milkern
.milkernk md miaygp izni` mi`xen`øîà äaø©¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migaf(iying meil)

,oldl dpynd lr epiidc ,`tiqd lr `ler ly epicïéãébäå úBîöòä̈£¨§©¦¦
íéôìhäå íéðøwäå,[miipxetiv-]ïéøaeçnL ïîæadndad seba md §©§¨©¦§©§¨©¦¦§©¤§¨¦

eìòém` la` ,gafnd lr dnreLøtdzlry mcew dndad xya on ©£¨§
,gafnd lr.eìòé àìjk lre .ecxi gafnd lr elr xak m` s`eøîà Ÿ©£¨©

eðL àì ,àleòlr elr m` s` eyxity zenvry df oic minkg ¨Ÿ¨
,ecxi gafndàlàote`aLoiicrøeàä ïäa äìLî àldhly `l - ¤¨¤Ÿ¨§¨¨¤¨

,gafnd lr eidyk y`d mdaìáàxak m`øeàä ïäa äìLî`l £¨¨§¨¨¤¨
e eaeyi ecxi m` elit`e ,gafnd lrn ecxi.eìòé©£

:zehiyd izy oia yiy weligd z` zx`an `xnbdéðúîc ïàî©§©§¥
àôéqà`tiqd lr `ler ly epic z` dpeyy `xeqn `pipg ax - ©¥¨

y xaeq ,dxhwdl miie`x mpi`y micibe zenvra zwqerdïkL ìk̈¤¥
àLéøàzwqerd `yixd lr s` df oic xnel yiy xnege lw - ©¥¨

,elqtp `l m` dxhwdl miie`x eidy ,mixeni`e dler ixai`a
.elri ecxi m` mby mycwl gafnd y` dlirenyéðúîc ïàîe©§©§¥

àLéøà,`yixd lr `ler ly epic z` dpeyy ixn ax j` -ìáà ©¥¨£¨
eäðéð äøè÷ä éða åàì àôéqàmixne` oi`y xeaqi `tiqa la` - ©¥¨¨§¥©§¨¨¦§

on ecxi m` micibe zenvra y`d dhly m` elit` `l` ,df oic
`l ok lre ,oaxwd zxhwd oic llka mpi`y itl ,elri `l gafnd

.mycwl y`d dliren

äðùî
elr m` mdn el` ,gafnd lr milerd oica weqrl dkiynn ef dpyn

.ecxi `l mdn el`e ,ecxi
elàås`y mdeìò íàgafnd lr,eãøéitl ,md mixyky it lr s` §¥¦¨¥§

.gafnl miie`x mpi`y,íél÷ íéLã÷ øNáe íéLã÷ éLã÷ øNa§©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦
øúBîezgpnn x`ypde -éøéLe ,íéðtä íçìå íçlä ézLe øîBòä ©¨¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥
úBçðîlr mixhwp mpi`e milk`p el` lky ,zegpnd on xzepd oke - §¨
.gafndúøBèwäådpi`y itl ,cxz oevigd gafnd lr dzlry §©§¤

.iniptd gafn lr `l` ,eilr dxhwdl die`x
:dndal xaegnd oic z` dpynd zyxtn dzréLàøaL øîvä©¤¤¤§¨¥

díéLéz ï÷æaL øòNå íéNák,dler ly,íéãébäå úBîöòäå §¨¦§¥¨¤¦§©§¨¦§¨£¨§©¦¦
íéôìhäå íéðøwäåel` lk ,[miipxetiv-]íéøaeçî íäL ïîæaseba §©§¨©¦§©§¨©¦¦§©¤¥§¨¦

dndadeìòé,gafnd lr dnrøîàpL(h ` `xwie)÷äå'úà ïäkä øéè ©£¤¤¡©§¦§¦©Ÿ¥¤
ìkäla` ,dndal xaegnd lk z` xihwdl yiy ,epiidc ,'dgAfOd ©Ÿ©¦§¥¨
m`eLøét,dndad oneìòé àìitl ,gafnd lrøîàpL(fk ai mixac) ¥§Ÿ©£¤¤¡©

éúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E`l` miaixwn oi`y jkn cenll yie §¨¦¨¤©¨¨§©¨
.cala mcde xyad z`

àøîâ
:dndal xaegnd oic z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

xn`p ,`ziixaa(h ` `xwie),'äçaænä ìkä úà ïäkä øéè÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨
cenll yi 'lkd' zaizneúBaøìz`íéðøwäå íéãébäå úBîöòä §©¨£¨§©¦¦§©§¨©¦

íéôìhäåzxxan .gafnl dnr elriy ,dndad seba mixaegnd §©§¨©¦
,`ziixadìBëéy xn`p `ny -eléôàm`eLøtlr elri dndad on ¨£¦¨§
,gafndøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl -(fk ai mixac)úéNòå' ©§©§¨¦¨
éúBìBò,'ícäå øNaä E.cala mcde xyad z` `l` xihwdl oi`y ¤©¨¨§©¨

,zxxane `ziixad dkiynníãå øNa éàdxezd dzeiv m` - ¦¨¨¨¨
,mcde xyad z` wx xihwdl
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migaf(ycew zay meil)

ïzìkBò éðL úBöçly zevg ribiy cr milkernk mipecip mpi` - £¥¦©§¨
.zxgnd lilïzìkBò øçMä ãenò ,øîà àcñç áømpecl yi - ©¦§¨¨©©©©©©§¨

xgyd cenr dlriy dryn milkernk.
:`cqg ax ly enrh z` zyxtn `xnbdáø éa éøîàipa exn` - ¨§¦¥©

,daiyid,àcñç áøc àîòè éàîz` dyer xgyd zelry xaeqd ©©£¨§©¦§¨
.xnege lwn z`f `ed cnel .milkernk mixai`dúBöç äîe,dlild ©£

it lr s`yäðéì äNBò ïéàLlry mixai`d z` zlqet `id oi`y - ¤¥¨¦¨
zelrdl xyk dlild lk ixdy ,gafnl ueg 'dpil' leqt meyn ux`d

`id mewn lkn ,gafnd iab lr mxihwdle ux`d on mixai`äNBò¨
ìekéògafnd lry miywd mixai`d z` dyer dlild zevg - ¦

,milkernkäðéì äNBòL øçMä ãenòmixai`d z` leqtl mxeby - ©©©©¤¤¦¨
,gafnl ueg 'dpil' leqt meyn ux`d lryìekéò äNBòL ïéc Bðéà¥¦¤¤¦

gafnd lry miywd mixai`d z` s` dyriy ozep oicd oi` ike -
milkernk.

qg axe dax ewlgp eay sqep ote` d`ian `xnbdmiyw mixai` :`c
yeLøétgafnd onïøéæçäå ,úBöç íãB÷eilr,øçMä ãenò øçàì ¥§¤£§¤¡¦¨§©©©©©©

.`l e` el` mixai`a lekir oic yi m`d `cqg axe dax ewlgpäaø©¨
úBöç ,øîàdlil lyïzìkBò éðL.milkernk mze` dyer -áø ¨©£¥¦©§¨©
,øîà àcñçaey dzrn,íìBòì ìekéò ïäa ïéàcinz aiig `l` ¦§¨¨©¥¨¤¦§¨

elkrziy cr ,dlirn mda yie ,erwt m` gafnd iab lr maiydl
.mgt eyriie ixnbl

zevg oi` `cqg ax ixacl oiae dax ixacl oiay ,dzr cr x`azp
zryay itl ,milkernk mixai`d z` zeyrl liren oey`xd dlild
drc `xnbd d`ian dzr .gafnd iab lr mixai`d eid `l zevg

.df oipra mzhiy lr zwlegdé÷úîdì ó[dywd-],óñBé áølr ©§¦¨©¥
:`cqg axe dax ixacïì àîéì ïàîe,epl xn`i in -Làøa úBöçc ©¥¨¨©£§Ÿ

ìekéò eäì àéeLî çaænäy`xa mi`vnp mixai`d xy`k wxy - ©¦§¥©§©§¨§¦
,milkernk mzeyrl dlild zevg liren gafndàîìécyi `ny - ¦§¨

,xnelìekéò eäì àéeLî eäì àçkLîc àëéä ìkmewn lkay - ¨¥¨§©§§¨§§©§¨§¦
zevgy,milkernk mze` `ed dyer mixai`d z` '`ven' dlild

mewn lkn ux`d lr `l` gafnd iab lr mpi` m` s`y ,xnelk
.milkernk mze` dyer oey`xd dlil ly zevg zry

ízî eçìL,laal l`xyi ux`n -,óñBé áøk àúëìäzevgy ¨§¦¨¦§§¨§©¥
iab lr mpi` m` s` milkernk mixai`d z` zeyrl liren dlild

gafnd.énð øîzéà,yxcnd ziaaeLøét ,àaà øa àéiç éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¦¨©©¨¥§
gafnd on miywd mixai`dúBöç íãB÷dlildïøéæçäåeilrøçà ¤£§¤¡¦¨©©

ïéðäð àì ,úBöçmdn zepdil minkg ixacn xeq` -,ïéìòBî àìå- £Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
mzeyrl zevg zry dliredy itl ,dxezd on dlirn oic mda oi`e

.dlirn oic mda oi` aeye ,mzeevn ziyrp xake ,milkernkàðz ïëå§¥¨¨
dpy -eLøét ,àøt÷ øagafnd onúBöç íãB÷dlildïøéæçäå ©©¨¨¥§¤£§¤¡¦¨
eilrïéàöBé ,úBöç øçàìel` mixai`éãéîoic.äìéòî §©©£§¦¦¥§¦¨

:`cqg axe dax zxaq z` zxxan `xnbdàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
ízî eçìLc øçàî éëå ,ééaàìc l`xyi ux`n -áøk àúëìéä §©©¥§¦¥©©§¨§¦¨¦§§¨§©

å ,óñBéokàaà øa àéiç éaø øîà,sqei axk dkldyøa éðz ïëå ¥§¨©©¦¦¨©©¨§¥¨¥©
àøt÷,ok m` ,sqei axkéâéìt éàîa àcñç áøå äaøote` dfi`a - ©¨¨©¨§©¦§¨§©§¦¦

mixaeqe ,el` lk lr miwleg mdy xnel xazqn oi` ixd ,ewlgp md
.milkernk mipecip mpi` zevg zrya gafnd lr mpi`y mixai`y

déì øîàewlgp `cqg axe dax ,`tt axl iia`amixai`.íéðéîL ¨©¥§§¥¦
miyw mixai` oecl dliren zevg zryy micen md mb ok` ,xnelk
mixai`a miwqer mdy `l` ,gafnd iab lr mpi` m` s` ,milkernk
mipecip mpi` mewn lkn md miyw m` s`y ,oney mda yiy
eyrii `ly makrn mday oneydy itl ,dlild zevga milkernk
mipecip md m`d `cqg axe dax ewlgp el`k mixai`ae ,oyc
ipyd dlild ly zevg zryn e` ,xgyd zelr zryn milkernk.

:gafnd iab lr eply mixai` oipra wtq d`ian `xnbddépéî àòa§¨¦¥
l`y -,äaøî àáøm`dúìòBî äðéìmi`vnpd mixai` [zlqet-] ¨¨¥©¨¦¨¤¤

Bà ,çaæî ìL BLàøadpildyúìòBî dðéàmixai`d z` [zlqet-] §Ÿ¤¦§¥©¥¨¤¤
mi`vnpd.çaæî ìL BLàøas` xn`p 'dpil' leqt m`d ,xnelk §Ÿ¤¦§¥©

`vnp mixai`dy ote`a.`l e` gafnd iab lr xgyd zelr onfa mi
:`xnbd zxxanéîc éëéä,`ax wtzqn ote` dfi`a -àìc àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨§Ÿ

eãøéy`xa mi`vnp oiicr mixai`dy ote`a wtqdy xn`p m` - ¨§
,df wtql yi mewn dn ok m` ,epnn ecxi `le gafndàzLäixd - ©§¨

m` elit`eðìmixai`dad rwxw,äøæòzelr ribdyk dpila elqtpe ¨§£¨¨
,gafnd iab lr mlrd okn xg`le ,xgydúøîàlirl x`azp -(.ct) ¨§©

dpynacelr m`,eãøé àìmixai`d eply df ote`a if`ìL BLàøa §Ÿ¥§§Ÿ¤
àéòaéî çaæî.gafnd on ecxi `ly xnel jixv ike - ¦§¥©¦©§¨

:`xnbd zx`aneãøéc àlàåote`a ok` ,xnelk .gafnd lrn §¤¨§¨§
`ax ly ewtqe ,ecxi `ly xacd heyt gafnd y`xa mixai`dy
xg`le ,xgyd zelr zrya gafnd lr mixai`d eidy ote`a `ed
zelra 'dpil' leqta mixai`d elqtp m`d `ed wtqde ,mcixed okn

iab lr eidy ote`a s` ,xgydecxi xaky xg`ne ,df onfa gafnd
lirl epipyy enk ,mzelrdle aeyl xeq` gafnd on(my)m`y myk'

y`xa zlqet dpild oi`y e` ,'elri `l ecxi m` jk ecxi `l elr
.gafnd lr mlrie xefgie ,mixiyk mixai`k mpice ,gafnd

:wtqd iccv z` `xnbd zx`aneìdì ïðénãî ïçìLyi m`d - §ª§¨§©¦©¨
m`y `ed dfa oicdy ,ycwna didy ogleyl gafnd z` zencl

,dpila lqtp epi` epnf ickn xzei ogleyd lr miptd mgl ddyïðúc¦§©
epipyy enk -(.w zegpn)yïä eléôàmidey [eikifae miptd mgl-]ìò £¦¥©

,íeìk Cëa ïéà íéaø íéîé ïçìMädpila milqtp mpi`es` jkitle , ©ª§¨¨¦©¦¥§¨§
.dpila milqtp mpi` gafnd lr edyy mixai`ò÷ø÷ì àîìéc Bà¦§¨§©§©

ïðénãîyi jkitle ,dxfrd rwxw oicl gafnd oic z` mincny - §©¦©
mixai`d milqtpy myk ,gafnd y`xa mipld mixai`d z` leqtl

.dxfrd rwxwa mipld
déì øîà,`axl daxïéàdäðéìzlqet,çaæî ìL BLàøajkitle ¨©¥¥¦¨§Ÿ¤¦§¥©

mlrie xefgi ,xgyd zelr xg`l gafnd on mixai`d ecxi m` elit`
.eilr

:`xnbd zxxanàì Bà déðéî dìaé÷ezaeyz z` laiw `ax m`d - ¦§¨¦¥Ÿ
`ly e` ,gafnd y`xa zlqet dpild oi`y ezenk xaeqe ,dax ly
.gafnd y`xa s` zlqet dpildy xaeq `ed `l` eixac z` laiw

:`xnbd zxne`äøæòa eðlL íéøáéà ,øîzéàc .òîL àzmixai` - ¨§©§¦§©¥¨¦¤¨¨£¨¨
,[xgyd zelr mcew] dlild jyna dxfrd rwxwa mideydøh÷î§©¥

CìBäåjyna gafnd lr mxihwdl ozip -,äìélä ìkzelr cr §¥¨©©§¨
y mixai` .xgydCìBäå øh÷î ,çaæî ìL BLàøa eðìozip - ¨§Ÿ¤¦§¥©§©¥§¥

mxihwdl,íìBòìm`e .xgyd zelr xg`l cr my edy m` elit` §¨
eãøé.mpica mi`xen` ewlgp ,xgyd zelr xg`l gafnd onäaø ¨§©¨

eìòé øîàoi`y xaeq `edy oeik ,eilr mzelrdle aeyl `ed i`yx - ¨©©£
mixyky `vnpe ,gafnd y`xa mideyd mixai`d z` zlqet dpild

.mdeìòé àì øîà àáø`edy oeik ,gafnd lr mxifgdl xeq` - ¨¨¨©Ÿ©£
did xzeny s` jkitle ,gafnd y`xa elit` zlqet dpildy xaeq
`l elr m`y mileqtd lk oick ,gafnd lr mdy onf lk maixwdl

.mzelrdle aeyl xeq` ecxiy xg`l la` ,ecxi
dpéî òîLc ,`ax ixacn cenll yi -dépéî dìaé÷ àìlaiw `ly - §©¦¨Ÿ¦§¨¦¥

dwiqn .gafnd y`xa zlqet dpild oi`y xaeqd dax ixac z`
:`xnbddpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨

,dpyna epipy'åë Lc÷î çaænäL íLkyakd jk el ie`xd z` §¥¤©¦§¥©§©¥
milkd jk odl ie`xd z` oiycwn yakde gafndy myk ,ycwn

.miycwn
:el` mipic micnel oipn zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
gafnd lr milerd mileqt iabl aezka xn`p ,`ziixaa(fl hk zeny)

lM'çaæna òâBpä,'Wcwiéì ïéài` -,df `xwnn rcei ip` oàlà ¨©¥©©¦§¥©¦§¨¥¦¤¨
dyçaæî,ecxi `ly jk oiprl eilr elry mileqtd z` ycwnLák ¦§¥©¤¤
ïépî,mycwn gafnd yak s`y cenll yi okidn -øîBì ãeîìzmy) ¦©¦©§©
(i nYgWnE','çaænä úà.yakd z` zeaxl cenll yi 'z`' zaizne ¨©§¨¤©¦§¥©

ïéépî úøL éìkz` miycwn zxy ilk s`y cenll yi okidn - §¥¨¥¦©¦
,mkeza gpendøîBì ãeîìz(hk l my).'Lc÷é íäa òâBpä ìk' ©§©¨©¥©¨¤¦§¨

:mkezay dn miycwnd zxy ilk oipra wtq d`ian `xnbdàòa§¨
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המשך בעמלד חוה



קמה oifge` mipy` cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

.ïúìëåò éðù úåöç:zxgnd lil ly ipy zevg edcic ixixy.äðéì äùåò åðéàù
oili `l aizkc gafnle ux`d on ozelrdl xyk dlild lk ixdy ux`d lry eze`l

:oili dlild lk `d xwa cr ibg alg.ìåëéò äùåò:dkxrnc ixixylìåëéò ïäá ïéà
.íìåòì:oyc eyriy cr oda oilrene xifgi oirwety lkeåäì úçëùîã àëéä ìë

.'åëod ixd inp zevg mcew eyxt jkld

:zevg xg`l oxifgd elit`e zevga lekir

e`vie oxifgdl jixv `le oda oilren oi`

:opaxcn oipdp `le 'iqxb dlirn icinø"àå
.àáà øá àééç:sqei axk inpøá éðú ïëå

.àøô÷:sqei axkéàîá àãñç áøå äáø
.éâéìô:zevga lekir ied `lc xnel

.íéðéîùálekir `ied `l eywed elit`

:oyc zeyriln oakrn opneycàìã àîéìéà
.åãøégafnd y`xa xgya o`vny oze`

:dkxrna `ly.åãøéã àìàxg`l gafnd on

mipl x`yk ied in jl irain xgyd cenr

m` jk mileqta opze xgyd cenra milqtpe

:elri `l ecxi.úìòåî äðéì ïéà àîìéã åà
:mlrie xefgie elqtp `le.äì ïðéîãî ïçìùì

ea ol m` eilr lqtp miptd mgl oi`y gafnl

:epnf xg`líéîé ïçìùä ìò äéä 'éôà ïðúã
.'åëz`e mgld z` xciq dl opz zegpna

oikifad z` xihwde zaya cg`a oikifad

onf zaya mixqegny itl dleqt [zaya]

cvik mini zray eilr cenrl oikixvy

dpgipi zaya cg`a mxciqy df dyri

:'ek `id 'it`y d`ad zaylàîìéã åà
.äì ïðéîãî äøæò ò÷ø÷ìoipa ztvx `dc

:oglyk zxy ilk `le dzenk `idøéè÷î
.íìåòì êìåäåzlren dpil opixn` elit`c

ixdy dkxrna edl opiwqn gafnd y`xa

:ecxi `l elry oileqt.åìòé àì øîà àáø
ecxic oeike oileqt edl eede zlren dpilc

:elri `l.çáæîä úàgafnd z` zgyne

:yakd z` zeaxlâ"älk oiipn zxy ilk

:ycwi oda rbepd.ïéìåñô åùã÷éù åäî`ed

dgpn oebk dil `irainw oeict oiprl xeaq

zyecw dycw in zxy ilka dycwy d`nh

ilk dycwc oilegl edl `wtp `le sebd

opze dycw `l e` d`nh `idy t"r`

oeict [mdl] yi e`nhpy mikqpde zegpnd

:oeict mdl oi` e`nhp ilka ycwyn m`eì"à
.äåúéðú:oeict mdl oi`e oiycwncì"à

.éì àéòáéî÷ áø÷éì äìéçúëìoiprl `le

:oeict.åîã úà å÷øæå ïéìåñô åìá÷ùåm`

:cxi `l xyad dlråàì éàî
åìáé÷ù
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éøîàax `ny ecinlz `cqg axe `ped ax ax ia ixn`c b"r` .`cqg axc h"n ax ia

epivn inp i` `cqg axc h"n df oeyla `iraw q"yde enrh 'ite dxn` inp `ped

zkqnae jlin oi`cqge jny `cqg (.f sc) oihiba xn`ck eixac gayl libx `ped axy

:dizzrny occgnc `cqg ax iab zgiky `l h"n (.at) zay

äîdinrhl daxe .'ek dpil dyer oi`y zevg

ey`xa zlren dpil oi` jenqa dil zi`c

`ki`c `cqg axc e"w dil zile gafn ly

ly ey`xa lekir dyer oky zevgl dn jxtinl

xgyd cenra xn`z xifgi `l rwt m`c gafn

x"d 'it jk gafn ly ey`xa zlqet dpil oi`y

:l"vf mgpn

áøå`kile .mlerl lekir mda oi` xn` `cqg

lekir dyri ipy xgyd cenrc xninl

`l` dpil dyer epi` ixdy zevgc e"wn

:eiptly meid zepaxwl

àúëìéädf oi`e xn` dti yexit .sqei axk

jxtinl jiiy `le dkld wqt

`lc gken inp seqal `dc `giynl `zklid

:il dnl dkld k"`e dilr ibilt

àìoeik dxezd on yxtn did epiax .oipdp

icin `vi n"ne gafn ly engl mdy

`le mzeevn ziyrp mlker zevgc oeikc dlirn

:dlirn mda dxfgïçìùìopzc dl opincn

`lc dil `pn dniz .'ek ogleyd lr did elit`

wiicc l"ie ezklidk xcqpyk zay xg`l leqt

ogleyd lr `ed 'it`y xn`wc `xizi `pyiln

`de df oipra 'it` siqedl `ay rnync 'ek

zaya cg`a xcqpy meyn `wec `dc `zil

izy idliy `zi`ck lqtin `l ezklidk `ly

dpennd mdl xn` wxte (.w sc zegpn) mgld

oiycwn oi` zxy ilkc `nrhc (:hk sc `nei)

epi` oglyc `nrh mzd ipyn `le epnfa `ly

slinl irac `kd xn`ck dpila leqtil ycwn

xcqp ikc xninl ivn i` r"ve gafn dipin

lqti `l ith ogly ly engl dyrp ezklidk

lr elit`c `xizi `pyil eprinyn df dpila

xqegn epi` dlilc oeik jixtc mzde 'ek oglyd

`ly xcqpc oeik ipyne leqtil iyny ia onf

m` rnyn sewd excqy ink dyrp ezkldk

xninl `z`c l"i dpila lqtp ezkldk excq

onf xqegn oi` dlilc oeik dlila xcqp m`c

meia ynn ezkldk xcqp la` dpila lqtp

lqtp epi` miax mini my did elit` zayd

`l dnl dniz n"n gafn ly engl dyrpc

zxy ilk inp ik ezxaq itl dligzn uxiz

eilr lqtp epi`c ogley ip`y epnfa `ly ycwn

xac lr yi weqt mey oigxk lrc oipr meya llk

dk xcqp ik elit` lqtp epi`y dfd"dbd :ezklùáël"ie yak y"k dlri dtvx b"r cxic oeik `d yak iieaxl z` jixhvi` i`n` gafnk zycwn dxfr xn`c dcedi iaxl z"`e .oipn

:`xw jixhvi` ikdl `l oileqt la` dilr xihwdl oixiyk epiid gafnk zycwn dxfrc `d `nyc

éìëoileqt elawy e`l i`n enc z` ewxfe oileqt elawn ycwnc hiyte il `irainw axwil dlgzkl l"` 'ek dezipz l"` ira oeict oiprlc qxhpewa 'it .oileqtd z` eycwiy edn zxy

zycwn mcd ea elawy zxy ilkc oileqt edelawc ab lr s` `id `ziilrn dwixfc mixai` elri dlgzkl mixyk edewxf m` `d ecxi `l elr m` oileqt ewxfe meync oileqt ewxfe

elri `l dlgzkl `d rnyn ecxi `l elr m` 'ek enewnl uege epnfl ueg hgypy `nhde `veide old 'ipzn dil iywiz k"`c 'itl dnize qxhpewa yxit jk wxfile axwil dlgzkl oileqt

oileqtd z` oiycwn zxy ilkc oeik y"xl elri `l i`n` dnc `nhpe dnc `vie dnc ol cere leqta wxfpe leqta lawzpa icin ixii` `l `dc zxy ilka zexyka mcd lawzpc b"r`e

zegpnd (:w sc zegpn) opzc `d oke ikda ixiin axwic opixn` `le dn`l jtyi xn`c oileqtd mca axrzp oke ecxik dil dedc leg ilka dzr opyiy oebk ipd lk zegcl jixve axwil dlgzkl

mikqpde
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òâBpä ,ïðaø eðz :'eë Lc÷î çaænäL íLk :dpéî òîL§©¦¨§¥¤©¦§¥©§©¥¨©¨¨©¥©
úà' øîBì ãeîìz .ïépî ,Lák .çaæî àlà éì ïéà ,çaæna©¦§¥©¥¦¤¨¦§¥©¤¤¦©¦©§©¤
íäa òâBpä ìk' øîBì ãeîìz .ïéépî ,úøL éìk .'çaænä©¦§¥©§¥¨¥¦©¦©§©¨©¥©¨¤
eäî ,úøL éìk ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa .'Lc÷é¦§¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨§¥¨¥©
çaænäL íLk ,äeúéðz ,déì øîà .ïéìeñtä úà eLc÷iL¤§©§¤©§¦¨©¥§¦¨§¥¤©¦§¥©
øîà .ïéLc÷î íéìk Ck ,ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå§©¤¤§©§¦¤¨¨¨¤¨¥¦§©§¦¨©
,àðéðz énð àä .éì àéòaéî÷ ,áøwéì äléçzëì ,déì¥§©§¦¨¦¨¥¨¦©§¨¦¨©¦§¦¨
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e ,'eke ecxi `l elr m` el`'éàî ,'Bîc úà e÷øæå ïéìeñt eìaéwL¤¦§§¦§¨§¤¨©
åàìote`a zwqer dpyndy ,xnel oi` m`d -e÷øæå ïéìeñt eìaéwL ¨¤¦§§¦§¨§

ïéìeñtiab lr edewxf mbe ,ilka mcd z` mileqt elaiw mby - §¦
exihwdl oi` mileqtd zwixfa lqtp oaxwdy oeike ,gafnd
wx mileqtdy ote`a la` ,cxi `l aey dlr m`y `l` ,dligzkl
itl ,`ed xyk mc gafnd lr mixyk edewxfe mcd z` elaiw
ilkd mewn lkn mileqt edelaiwy s`e ,zexyka ziyrp ezwixfy
dligzkl mixai`d z` zelrdl xzene ,exiykde eyciw zxy

gafnd iab lr mxihwdlzxy ilky ,dpynd ixacn gikedl yie .
dligzkl xzen didiy oiprl s` ,mxiykne mileqtd z` ycwn

.gafnd iab lr mxihwdl
,opgei iaxl yiwl yix aiydàìitl ,dpynd ixacn ok gikedl oi` - Ÿ

edewxfe mcd z` mileqt elaiwy ,cg` ote`a zwqer dpynd oi`y
lr,cg` ote` ,mipey mipte` ipy o`k yi `l` ,gafndeìaéwL¤¦§

ïéìeñt,mixyk edewxfe mcd z`énð éà,sqep ote` -Lmixyk elaiw §¦¦©¦¤
e.ïéìeñt e÷øf̈§§¦

,edl `irai` :gafnd lrny xie` oipra wtq d`ian `xnbdøéåà£¦
d lrnyéîc çaænk ,çaæî,envr gafnk `ed oecip m`d -.àì Bà ¦§¥©©¦§¥©¨¥Ÿ

y`xl lrny xie`a leqt oaxw ly mixai` mc` dlz m` ,xnelk
lr elr eli`k mpecl yi m`d ,envr gafna mirbep md oi`e ,gafnd
gafnk oecip gafnd lrny xie`d oi`y e` ,ecxi `l aeye ,gafnd

.mcixedl yi jkitle ,envr
:df wtq heytl dqpn `xnbd.òîL àz,epzpyna epipyíLk ¨§©§¥

Lc÷î çaænäLel ie`xd z`CkdLc÷î Lák,el ie`xd z` ¤©¦§¥©§©¥¨¤¤§©¥
dlrne ,eycwzp yakd iab lr mileqt mixai` dlrd m`y ,epiidc

.mxihwdl gafnd iab lr mze`úøîà éàåyøéåàdåàì çaæî §¦¨§©£¦¦§¥©¨
,éîc çaænkc xnel jixv gxkda ok m`Lákk åàì énð Lák øéåà ©¦§¥©¨¥£¦¤¤©¦¨©¤¤

éîcdzrne ,envr yakd enk oecip epi` yakd lrny xie`d s`y - ¨¥
,zeywdl yidéì ÷éqî éëéämileqt mixai` zelrdl ozip cvik - ¥¦©¦¥

,çaænì Lákîlr mpzil ick yakd xie`a mdiabny dryn ixd ¦¤¤©¦§¥©
gafndãeøé déì äåäxi eli`k df ixd -epipye ,rwxwl yakd on ec £¨¥¨
lirl(.ct)'elri `l ecxi m` jk ,ecxi `l elr m`y myk'`l` .

oecip yakd xie`e gafnk oecip gafnd xie`y xnel jixv gxkda
mpzil yakd lrn mixai`d z` diabny drya s` jkitle ,yakk

.rwxwl ecxi eli`k mipecip mpi` gafnd lr
:`xnbd dgecdéì ãâðcixacn gikedl oi` ,xnelk .eze` xxebyk - §¨©¥

epi` gafnd xie` m` elit`y itl ,gafnk gafn xie`y dpynd
mixai` xiardl ozip mewn lkn yakk epi` yakd xie`e gafnk
,yakd xie`a llk mdiabn epi`y ote`a ,gafnl yakd on mileqt
on mlern ecxi `ly `vnpe ,gafnl cr yakd iab lr mxxeb `l`

.yakd
:`xnbd dywnàäåly geeix,çaænì Lák ïéa Lé øéåàmd oi`y §¨£¦¥¥¤¤©¦§¥©

yakd on mixai`d z` xxeb `edy dryay `vnpe ,dfl df micenv
dzrne ,rwxwl ecxi eli`k mze` oecl yi geixd eze` lrn gafnl

gafnd iab lr mzelrdle aeyl xeq`.
:`xnbd zvxzn.çaæîk çaænì Baeø ,Lákk Lákì Baeø,xnelk ©¤¤©¤¤©¦§¥©©¦§¥©

gafnl yakd oiay geixd eze` lrn migpen mixai`dy drya s`
,eaex xg` xai`d z` oecl yiy itl ,rwxwl micxeik mipecip mpi`
yakd oiay xie`a eherine yakd lr gpen eaexy drya jkitle
gpen eaexy dryae ,yakd iab lr gpen elek eli`k df ixd gafnle
elek eli`k df ixd gafnl yakd oiay xie`a eherine gafnd lr

gafnd iab lr gpen.
ok m` ,eaex xg` xai`d z` oecl yi m` :dywne `xnbd day

àäî èBLôéz,o`kn heytl dz` leki -,àîç øa éîø éòác àä ¦§¦¨¨§¨¥¨¦©¨¨
m`dïéìBòì øeaéç Légafnd iab lr.àì Bàxy` xai` ,xnelk ¥¦¨¦Ÿ

eze` mipce xaegnk elek aygp m`d ,gafnd iab lr dlr epnn wlg
epnn wlg lk mipce xaegnk aygp epi`y e` ,xai`d ly eaex itl

o`k `xnbd ixacne .envr iptaøeaéç Léc èBLôézxai`d lky - ¦§§¥¦
lrn eherine yakd lr cner eaex xy`k jkitle ,xaegnk oecip
oecip did `l eli`y ,yakd iab lr `ed eli`k elek z` mipc xie`d
yakd oiay xie`d lrn xaery drya epnn wlg lk if` xaegnk

.dxfrd rwxwl cxi eli`k oecip did gafnl
:`xnbd daiynèBLôéz ,àéL÷ àì àäheytl dz` leki ,ok` - ¨Ÿ©§¨¦§

hytp `l oiicry ,`vnp .gafnd iab lr milerl xeaig yiy o`kn
.`l e` gafnk gafn xie` m`d ,daiyid ipa ly wtqd

:gafn xie` oiprl wtqd z` heytl dqpn `xnbdé÷úîàáø dì ó ©§¦¨¨¨
,ïðç áø øa,gafnk epic gafn xie` m` wtzqdl yi mewn dnéàå ©©¨¨§¦

úøîàyøéåàdéîc çaænk çaæî,ok m` ,gafnk oecip -óBòä úìBò ¨§©£¦¦§¥©©¦§¥©¨¥©¨
,gafnd ly ey`x xie`a zwlnpdúçkLî éëéä äáLçîa äìñôc§¨§¨§©£¨¨¥¦©§©©

dìayeg xy`k ,lebit zaygna lqtiz `idy ote` `vni cvik - ¨
,xgnl dxihwdl dzwiln zrya odkdçaæî dèì÷ àäixd - ¨©§¨¦§¥©

da lge ,zgpen `id exie`ay itl ,gafnd dhlw xak dzwiln zryn
,xgnl elit` dxihwdl `ed i`yxy`vnpe ,'ecxi `l elr m`'y oicd
xg`ne .da zlqet xgnl dxihwdl ayegy ezaygn oi` `linne
xnel jixv gxkda ,serd zler iabl s` xn`p lebit zaygn oicy
z` odkd wleny drya ok lre ,gafnk oecip epi` gafnd xie`y
ayeg `ed m`e ,dhlew gafnd oi` oiicr gafnd xie`a serd zler
.oaxwd z` zlqetd lebit zaygn ef ixd xgnl dxihwdl ef drya

:opg ax xa `ax ixac z` dgec `xnbdé÷úîøa éîéL áø dì ó ©§¦¨©¦¦©
éMà,opg ax xa `ax ixac lràì äîlàgafn xie` m` recn - ©¦©¨¨Ÿ

,serd zlera lebit zaygn leqtzy ote` `evnl xyt` i` gafnk
ixddì úçkLîdfk ote` `evnl ozip -øîàc ïBâkzrya odkd ©§©©¨§§¨©

ezwilnd÷ìBî éðéøäef dlerløçîì dãéøBäì úðî ìò,gafnd on £¥¦§¨©§¨§¦¨§¨¨
aeyl okn xg`le ,dpila lqtizy xg`ldøéè÷äìe dúBìòäìe§©£¨§©§¦¨

aeyl eilr xq`i ,xgnl dcixeie ezaygn itk dyri ok` m`y ,eilr
`l aey gafnd on ecxiy mileqtd lky itl ,gafnd lr dzelrdle
oaxwd z` leqtl dwiln zrya ef daygn dliren jkitle ,elri

.gafnk oecip gafnd xie`y xn`p m` s` ,lebit oicn
:iy` xa iniy ax ly eziiyew lr `xnbd dywnì àçéðäzhiyàáø ¨¦¨§¨¨

,`ax ly ezhiy itl zpaen ef `iyew -Làøa úìòBî äðéì øîàc§¨©¦¨¤¤§Ÿ
çaænäxaeqd -(`"r lirl)mi`vnpd mixai`d z` s` zlqet dpily ©¦§¥©

xg`l gafnd on serd zler z` cixei m` jkitle ,gafn ly ey`xa
aeygi m` `linne ,dzelrdle aeyl eilr xq`i dpila dlqtpy
oaxwd z` ezaygn zlqet ,xgnl ok zeyrl dwilnd zrya odkd

.lebit oicnì àlàzhiyLàøa úìòBî äðéì ïéà øîàc äaø ¤¨§©¨§¨©¥¦¨¤¤§Ÿ
çaænä,gafnd y`xa mi`vnpd mixai`d z` zlqet dpild oi`y - ©¦§¥©
ok m`BzáLçîì àúéìixdy ,serd zlera zlqet ef daygn oi` - ¥¨§©£©§

i`yx didi zxgnl gafnd on dcixeie ezaygn itk dyri m` elit`
ax ziiyew xefgze ,dpila dlqtp `ly oeik ,eilr dzelrdle aeyl
dfi`a gafnk oecip gafn xie`y xn`p m` ,dnewnl iy` xa iniy

.serd zlera lebit zaygn lirez ote`
:`xnbd zvxzndì úçkLî énð äaøìxyt` dax zhiyl s` - §©¨©¦©§©©¨

,serd zlera zlqet lebit zaygny ote` `evnløîàc ïBâkodkd §§¨©
d÷ìBî éðéøäef dlerldãéøBäì úðî ìògafnd onãenò íãB÷ £¥¦§¨©§¨§¦¨¤©

,øçMäaeyledúBìòäìeeilr,øçMä ãenò øçàìdf ote`ay ©©©§©£¨§©©©©©©
iab lr dpila dlerd lqtiz ezaygnk dyri m`y dax mb dcen
iab lr z`vnp dpi` xgyd cenr zryay oeik ,dxfrd rwxw
zrya ayg m` jkitle ,eilr dzelrdle aeyl eilr xq`iie ,gafnd

.oaxwd z` zlqetd lebit zaygn ef ixd ok zeyrl dwilnd
`l ,opg ax xa `ax ixac lr eziiyew z` iy` xa iniy ax miiqne
`l` ,gafnk oecip epi` gafn xie`y jixack heytl oi`y cala ef

,daxc`CäìèBLôéz àäéî àñéb,ipyd cvl wtqd z` heyt - §©¦¨¦¨¦§
Czòc à÷ìñ éàc ,éîc çaænk çaæî øéåàcjzrc lr dlri m`y - ©£¦¦§¥©©¦§¥©¨¥§¦¨§¨©§¨

y xnel,éîc çaænk åàì çaæî øéåà£¦¦§¥©¨©¦§¥©¨¥
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oifge` mipya cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

e`l i` dl dlqti` dlawn ewxf il dnle oileqt ewxf xcde oileqt elaiwy

ecxi `l elr m` zxeza mixai` eedc `ed oileqt ewxfc `nrh opireny`l

elri inp dlgzkl oixyk ewxf `d oileqt zwixfa xya lqtzc elri `l dlgzkle

wexfil zxy ilk diycwc meyn oileqt elaiwc b"r`e `ed `ilrn dwixfc mixai`d

:dlgzkl.ïéìåñô å÷øæù éîð éà`id meyne

mixai` elr m` opireny`l jixhvi` `teb

:dwixfa elqtpy it lr s`e ecxi `løéåà
.çáæîäy`x xie`a mileqt mixai` dlz m`

:ecxi `le inc gafnk gafnd.åàì åàgafnk

:ecxie inc.çáæîì ùáëî äì ÷éñî éëéä`d

opze cexi dil ded yakd xie`a dil dabn ik

ipyne :elri `l ecxi m` jk.äéì ãâðãoxxeb

opikxte :odiabn epi`e gafnd crïéá ùé øéåà
.çáæîì ùáëmiycw iycw wxta oxn`ck

ded xie` eze` cbpk ihn ike (:aq sc lirl)

ipyne :cexi dil.'åë ùáëë ùáëì åáåødn

aex m` `aex xza dil opicy xie` cbpky

oaex i`e yak xza dil opicy yaka xa`d

:gafn xza dil opicy gafnaøåáç ùé
.ïéìåòázxtinc o`nk edl opiayg `lc

:xeaig oi` e` `aex xza eda opilf`eèåùôú
.øåáéç ùéã`hnc `nw `nw xeaig oi` i`c

(.ci sc) zezixkae dil liqti` xie` cbpk

irac heytiz `pixg` `pyila dil opiqxb

e` aexd xg` mixai`a ekld `ng xa inx

:ekld `l.óåòä úìåòy`xa dzwilny

:gafnd.äì úçëùî éëéädaygn da lqtc

inp i`c gafnd xie` dihlw `d epnfl ueg

df miiwe gafnd y`xa zlren dpil opixn`

za dxihwde xgnl cr ddye ezaygn z`

oeike ecxi `l elry oileqt `dc `id dxhwd

dlqt i`n` `id dlgzkl xgn dxhwd zac

:xgn zxhwd zaygn da.àì äîìà`de daygn leqt da zgkyn `le dinza

oeikc dxihwdle dzelrdle lqtpy xg`l xgnl cixedl dilr ayigy oebk zgkyn

da ipd` inp `zyd dpila dil lqti` `dc `wlq `l ez ezaygn dil miiwi`c

:daygnïðéëøôå:iniy axc `ztwz``.úìòåî äðéì øîàã àáøì àçéðä`ki`

:b"dka `gky`l.äáøì àìàdaygnc oky lke lqtin `l ezaygnl `niiw 'it`

:`ied `lïðéøãäîåxgyd cenrc oeike xgyd cenr mcew dcixedl 'ek inp daxl

:daygn inp dl `ipdn jklid dpila dl liqt dtvx` dl zgkynàäéî àñéâ êäì
.'åë èåùôúgafn xie` dipin slinl ira z` ikd diztwz`a dia miiqn iniy ax

`l i`c inc gafnkc xninle dpin hytinl zivn `qib jci`l inc gafnk e`l

:inc gafnk
úàèç
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leg ilkl ekxera eaxw `l axwn rnync oeict mdl oi` ilka eycwyn e`nhpy mikqpde

opinwen ikda dizgz zxg` `ad el xne` ecia z`nhpe xnerd zgpn aixwn did oke ixii`

xninl dil ded `l ok m` iraw oeict oiprlc c"q `xwirn i`c 'itl dyw izk` edin dl

il `irain axwil dlgzkl xn`wcne il `irain axwil `l` il `irain axwil dlgzkl

`irainw axwilc rci ded inp `xwirnc rnyn

x"d dywd cere carica dil `irainc `l` dil

edewxfc meyn `wecc i"x aiydy i"yxtl xht

oileqt elaw la` oileqt elawy ixg` oileqt

ilkc mixai` axwil dligz elri mixyk edewxfe

opixn` `icdac axwil dlgzkl oiycwn zxy

yiwl yix dipin ira `de (.f sc) zegpnc w"ta

oileqt eycwiy edn zxy ilk opgei iaxn

oi` ipyne oiycwn oi` l"`e axwil dlgzkl

oi`c n"y lqtil oiycwn la` axwil oiycwn

z"xt d`xp jklid dil `hiyt axwil oiycwn

m` dipin irawc opgei 'xc c"q `xwirnc yxity

oileqt dlrdwiqtne zxy ilka gafn iabl

`lc xnel oi`c idp dil irainwe zxy ilkd

ixdy inc gafnk gafn xie`c mrhn ecxi

jezn `ny zxy ilk edin wiqtn ilkd zizgz

b"r mileqtd eli`k iede dvivg ied `l ezyecw

ecxie dvivg `ied e` ecxi `lc ynn gafnd

m`c oiprl 'ek gafndy myk dezipz dil xn`

o`kn) df oiprl oiycwn milkd jk ecxi `l elr

`iranw axwil dlgzkl l"` (z"x oeyl jli`e

'ipzn dnewe`l `ki`c yiwl yix xaqc il

b"r ilka elr m`y miycwn milk jd ipzwc

`le gafnd zyecw `l o`k oi`c cxi `l gafnd

`l m`y irawe ilka mde li`ed xie` zyecw

ilka eycw `l` ilka oileqtd oivnwd dlrd

dn ycwn gafnc ikid ikc dlgzkl elriy edn

ea rbpy dn ycwn ilk jk ecxi `le ea rbpy

e`l i`n enc z` ewxfe oileqt elawy dezipz dil xn` edlrd k"`` `l e` ecxi `le

edewxf `l m` `d carica ewxfe oileqt elawy xnelk oileqt ewxfe oileqt elawy

cxi `l carica mcd z` ewxfy 'ek `veide old 'ipzn `yxtin ikdc wexfi `l dlgzkl

`l` epi`e `ed [jk] 'ipznc 'it oileqt ewxfe xn`wc `de dlri `l edewxf `l m` `d

inp i` elawy `l wx xnel el did `ly rcz wiicw `leqtn e`le dpynd oeyl miiqn

(my f"b) zegpnc w"ta xn`c epiide dl iwen oileqta dil igcc yiwl yixc `nl` ewxf

oi` dil xn`e ['ek] oileqt eycwiy edn zxy ilk opgei 'xn ('ek) yiwl yix dipin ira `de

`l xyad dlr m` oileqt elawy xnelk oileqt ewxf inp i`e oileqt elaw `l cr oiycwn

xyad oileqt ewxf m` inp i` axwil dlgzkl oiycwn zxy ilkc wxfie dlri mcde cxi

oia ipzw cxi `l dlr m` mipiipr lka dpynd `dc gpwzi `l mcde cxi `l dlr m`

ocera izcnrdy qxhpewd yexitl izyxity dn lke z"x oeyl gkenck `lew oia `xneg

iab dil zi`c o`n elit`c ecxi `l elr m` epiid e`lc o`k xikfdl jiiy oi` gpwzi `l mcd 'ity dne dlgzkl oiycwnc l"x xninl irac i`nl z"x 'itl mb yxtl jixv leg ilka

xie`c oeik cxi `l dlr m` xn`c b"xl yexit dncn dfn ikid dleqtc serd z`hg jixtc jenqa k"` `wec b"xl `l` ied `l i`c gafn ehlwc wxfpd mca dcen ecxi elr m` mc

dlr m`e `nlr ilekl ied epgpwi `l i`ce `l` cxi ilka dlr m` la` epgpwi `l wxf m` epiid cxi `l dlr m` ipzwc `d `ni` `iyew i`ne cexi ied mlerl inc gafnk e`l gafn

rcei did `l ike lqtil oiycwn la` axwil oiycwn oi` mzd xn`wc miig epiax wcwc (my f"b) zegpnc `iddae egxk lra epwxfi `l` cxi `l ilka dlr m` epiid xn`wc cxi `l

:oiycwn milkd jk opzc z"x 'itl oia qxhpewd 'itl oia `id 'ipzn `d lqtil oiycwncøéåàxie` cbpk ihn ikn dil `iyw `l enc gafnk gafn xie` i` la` .gafnl yak oia yi

miig epiaxl d`xp oi` edin oixihwnc (:aq sc lirl) miycw iycw wxt xn`c o`n `ki` eilr xihwdl elit`c gafn aiyg aaeqe aaeq dn` yi xie` eze` cbpkc cexi dil ded (`l)

rwxw xie` cbpk ihn ikn izk` k"`e ewiqtn rwxw xie` xya s` ewiqtn rwxw xie` mc dn lirl opixn`ck ewiqtn rwxw xie` `diy ick aaeq dn` ickn xzei wiqtn xie` yi ixdy

:cexi l"d

úìåògafn xie` o`k oi` k"`e dxyk zg` dn` elit` eilbxn dhnl d`yr m`y (.dq sc lirl) miycw iycw wxta opixn` `d dil `iyw i`n dniz .daygn da dlqtc serd

:oxw ly eteba `l` zyrp dpi` dnvr `id (.dq sc lirl) xn`c dingp iaxl jixt inp i` `gip dhila my dzidy dlrnl yxity qxhpewd yexitle
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é÷úî .èBLôézøéåà ,úøîà éàå ,ïðç áø øa àáø dì ó ¦§©§¦¨¨¨©©¨¨§¦¨§©£¦
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc migaf(ycew zay meil)

e ,'eke ecxi `l elr m` el`'éàî ,'Bîc úà e÷øæå ïéìeñt eìaéwL¤¦§§¦§¨§¤¨©
åàìote`a zwqer dpyndy ,xnel oi` m`d -e÷øæå ïéìeñt eìaéwL ¨¤¦§§¦§¨§

ïéìeñtiab lr edewxf mbe ,ilka mcd z` mileqt elaiw mby - §¦
exihwdl oi` mileqtd zwixfa lqtp oaxwdy oeike ,gafnd
wx mileqtdy ote`a la` ,cxi `l aey dlr m`y `l` ,dligzkl
itl ,`ed xyk mc gafnd lr mixyk edewxfe mcd z` elaiw
ilkd mewn lkn mileqt edelaiwy s`e ,zexyka ziyrp ezwixfy
dligzkl mixai`d z` zelrdl xzene ,exiykde eyciw zxy

gafnd iab lr mxihwdlzxy ilky ,dpynd ixacn gikedl yie .
dligzkl xzen didiy oiprl s` ,mxiykne mileqtd z` ycwn

.gafnd iab lr mxihwdl
,opgei iaxl yiwl yix aiydàìitl ,dpynd ixacn ok gikedl oi` - Ÿ

edewxfe mcd z` mileqt elaiwy ,cg` ote`a zwqer dpynd oi`y
lr,cg` ote` ,mipey mipte` ipy o`k yi `l` ,gafndeìaéwL¤¦§

ïéìeñt,mixyk edewxfe mcd z`énð éà,sqep ote` -Lmixyk elaiw §¦¦©¦¤
e.ïéìeñt e÷øf̈§§¦

,edl `irai` :gafnd lrny xie` oipra wtq d`ian `xnbdøéåà£¦
d lrnyéîc çaænk ,çaæî,envr gafnk `ed oecip m`d -.àì Bà ¦§¥©©¦§¥©¨¥Ÿ

y`xl lrny xie`a leqt oaxw ly mixai` mc` dlz m` ,xnelk
lr elr eli`k mpecl yi m`d ,envr gafna mirbep md oi`e ,gafnd
gafnk oecip gafnd lrny xie`d oi`y e` ,ecxi `l aeye ,gafnd

.mcixedl yi jkitle ,envr
:df wtq heytl dqpn `xnbd.òîL àz,epzpyna epipyíLk ¨§©§¥

Lc÷î çaænäLel ie`xd z`CkdLc÷î Lák,el ie`xd z` ¤©¦§¥©§©¥¨¤¤§©¥
dlrne ,eycwzp yakd iab lr mileqt mixai` dlrd m`y ,epiidc

.mxihwdl gafnd iab lr mze`úøîà éàåyøéåàdåàì çaæî §¦¨§©£¦¦§¥©¨
,éîc çaænkc xnel jixv gxkda ok m`Lákk åàì énð Lák øéåà ©¦§¥©¨¥£¦¤¤©¦¨©¤¤

éîcdzrne ,envr yakd enk oecip epi` yakd lrny xie`d s`y - ¨¥
,zeywdl yidéì ÷éqî éëéämileqt mixai` zelrdl ozip cvik - ¥¦©¦¥

,çaænì Lákîlr mpzil ick yakd xie`a mdiabny dryn ixd ¦¤¤©¦§¥©
gafndãeøé déì äåäxi eli`k df ixd -epipye ,rwxwl yakd on ec £¨¥¨
lirl(.ct)'elri `l ecxi m` jk ,ecxi `l elr m`y myk'`l` .

oecip yakd xie`e gafnk oecip gafnd xie`y xnel jixv gxkda
mpzil yakd lrn mixai`d z` diabny drya s` jkitle ,yakk

.rwxwl ecxi eli`k mipecip mpi` gafnd lr
:`xnbd dgecdéì ãâðcixacn gikedl oi` ,xnelk .eze` xxebyk - §¨©¥

epi` gafnd xie` m` elit`y itl ,gafnk gafn xie`y dpynd
mixai` xiardl ozip mewn lkn yakk epi` yakd xie`e gafnk
,yakd xie`a llk mdiabn epi`y ote`a ,gafnl yakd on mileqt
on mlern ecxi `ly `vnpe ,gafnl cr yakd iab lr mxxeb `l`

.yakd
:`xnbd dywnàäåly geeix,çaænì Lák ïéa Lé øéåàmd oi`y §¨£¦¥¥¤¤©¦§¥©

yakd on mixai`d z` xxeb `edy dryay `vnpe ,dfl df micenv
dzrne ,rwxwl ecxi eli`k mze` oecl yi geixd eze` lrn gafnl

gafnd iab lr mzelrdle aeyl xeq`.
:`xnbd zvxzn.çaæîk çaænì Baeø ,Lákk Lákì Baeø,xnelk ©¤¤©¤¤©¦§¥©©¦§¥©

gafnl yakd oiay geixd eze` lrn migpen mixai`dy drya s`
,eaex xg` xai`d z` oecl yiy itl ,rwxwl micxeik mipecip mpi`
yakd oiay xie`a eherine yakd lr gpen eaexy drya jkitle
gpen eaexy dryae ,yakd iab lr gpen elek eli`k df ixd gafnle
elek eli`k df ixd gafnl yakd oiay xie`a eherine gafnd lr

gafnd iab lr gpen.
ok m` ,eaex xg` xai`d z` oecl yi m` :dywne `xnbd day

àäî èBLôéz,o`kn heytl dz` leki -,àîç øa éîø éòác àä ¦§¦¨¨§¨¥¨¦©¨¨
m`dïéìBòì øeaéç Légafnd iab lr.àì Bàxy` xai` ,xnelk ¥¦¨¦Ÿ

eze` mipce xaegnk elek aygp m`d ,gafnd iab lr dlr epnn wlg
epnn wlg lk mipce xaegnk aygp epi`y e` ,xai`d ly eaex itl

o`k `xnbd ixacne .envr iptaøeaéç Léc èBLôézxai`d lky - ¦§§¥¦
lrn eherine yakd lr cner eaex xy`k jkitle ,xaegnk oecip
oecip did `l eli`y ,yakd iab lr `ed eli`k elek z` mipc xie`d
yakd oiay xie`d lrn xaery drya epnn wlg lk if` xaegnk

.dxfrd rwxwl cxi eli`k oecip did gafnl
:`xnbd daiynèBLôéz ,àéL÷ àì àäheytl dz` leki ,ok` - ¨Ÿ©§¨¦§

hytp `l oiicry ,`vnp .gafnd iab lr milerl xeaig yiy o`kn
.`l e` gafnk gafn xie` m`d ,daiyid ipa ly wtqd

:gafn xie` oiprl wtqd z` heytl dqpn `xnbdé÷úîàáø dì ó ©§¦¨¨¨
,ïðç áø øa,gafnk epic gafn xie` m` wtzqdl yi mewn dnéàå ©©¨¨§¦

úøîàyøéåàdéîc çaænk çaæî,ok m` ,gafnk oecip -óBòä úìBò ¨§©£¦¦§¥©©¦§¥©¨¥©¨
,gafnd ly ey`x xie`a zwlnpdúçkLî éëéä äáLçîa äìñôc§¨§¨§©£¨¨¥¦©§©©

dìayeg xy`k ,lebit zaygna lqtiz `idy ote` `vni cvik - ¨
,xgnl dxihwdl dzwiln zrya odkdçaæî dèì÷ àäixd - ¨©§¨¦§¥©

da lge ,zgpen `id exie`ay itl ,gafnd dhlw xak dzwiln zryn
,xgnl elit` dxihwdl `ed i`yxy`vnpe ,'ecxi `l elr m`'y oicd
xg`ne .da zlqet xgnl dxihwdl ayegy ezaygn oi` `linne
xnel jixv gxkda ,serd zler iabl s` xn`p lebit zaygn oicy
z` odkd wleny drya ok lre ,gafnk oecip epi` gafnd xie`y
ayeg `ed m`e ,dhlew gafnd oi` oiicr gafnd xie`a serd zler
.oaxwd z` zlqetd lebit zaygn ef ixd xgnl dxihwdl ef drya

:opg ax xa `ax ixac z` dgec `xnbdé÷úîøa éîéL áø dì ó ©§¦¨©¦¦©
éMà,opg ax xa `ax ixac lràì äîlàgafn xie` m` recn - ©¦©¨¨Ÿ

,serd zlera lebit zaygn leqtzy ote` `evnl xyt` i` gafnk
ixddì úçkLîdfk ote` `evnl ozip -øîàc ïBâkzrya odkd ©§©©¨§§¨©

ezwilnd÷ìBî éðéøäef dlerløçîì dãéøBäì úðî ìò,gafnd on £¥¦§¨©§¨§¦¨§¨¨
aeyl okn xg`le ,dpila lqtizy xg`ldøéè÷äìe dúBìòäìe§©£¨§©§¦¨

aeyl eilr xq`i ,xgnl dcixeie ezaygn itk dyri ok` m`y ,eilr
`l aey gafnd on ecxiy mileqtd lky itl ,gafnd lr dzelrdle
oaxwd z` leqtl dwiln zrya ef daygn dliren jkitle ,elri

.gafnk oecip gafnd xie`y xn`p m` s` ,lebit oicn
:iy` xa iniy ax ly eziiyew lr `xnbd dywnì àçéðäzhiyàáø ¨¦¨§¨¨

,`ax ly ezhiy itl zpaen ef `iyew -Làøa úìòBî äðéì øîàc§¨©¦¨¤¤§Ÿ
çaænäxaeqd -(`"r lirl)mi`vnpd mixai`d z` s` zlqet dpily ©¦§¥©

xg`l gafnd on serd zler z` cixei m` jkitle ,gafn ly ey`xa
aeygi m` `linne ,dzelrdle aeyl eilr xq`i dpila dlqtpy
oaxwd z` ezaygn zlqet ,xgnl ok zeyrl dwilnd zrya odkd

.lebit oicnì àlàzhiyLàøa úìòBî äðéì ïéà øîàc äaø ¤¨§©¨§¨©¥¦¨¤¤§Ÿ
çaænä,gafnd y`xa mi`vnpd mixai`d z` zlqet dpild oi`y - ©¦§¥©
ok m`BzáLçîì àúéìixdy ,serd zlera zlqet ef daygn oi` - ¥¨§©£©§

i`yx didi zxgnl gafnd on dcixeie ezaygn itk dyri m` elit`
ax ziiyew xefgze ,dpila dlqtp `ly oeik ,eilr dzelrdle aeyl
dfi`a gafnk oecip gafn xie`y xn`p m` ,dnewnl iy` xa iniy

.serd zlera lebit zaygn lirez ote`
:`xnbd zvxzndì úçkLî énð äaøìxyt` dax zhiyl s` - §©¨©¦©§©©¨

,serd zlera zlqet lebit zaygny ote` `evnløîàc ïBâkodkd §§¨©
d÷ìBî éðéøäef dlerldãéøBäì úðî ìògafnd onãenò íãB÷ £¥¦§¨©§¨§¦¨¤©

,øçMäaeyledúBìòäìeeilr,øçMä ãenò øçàìdf ote`ay ©©©§©£¨§©©©©©©
iab lr dpila dlerd lqtiz ezaygnk dyri m`y dax mb dcen
iab lr z`vnp dpi` xgyd cenr zryay oeik ,dxfrd rwxw
zrya ayg m` jkitle ,eilr dzelrdle aeyl eilr xq`iie ,gafnd

.oaxwd z` zlqetd lebit zaygn ef ixd ok zeyrl dwilnd
`l ,opg ax xa `ax ixac lr eziiyew z` iy` xa iniy ax miiqne
`l` ,gafnk oecip epi` gafn xie`y jixack heytl oi`y cala ef

,daxc`CäìèBLôéz àäéî àñéb,ipyd cvl wtqd z` heyt - §©¦¨¦¨¦§
Czòc à÷ìñ éàc ,éîc çaænk çaæî øéåàcjzrc lr dlri m`y - ©£¦¦§¥©©¦§¥©¨¥§¦¨§¨©§¨

y xnel,éîc çaænk åàì çaæî øéåà£¦¦§¥©¨©¦§¥©¨¥
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oifge` mipya cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

e`l i` dl dlqti` dlawn ewxf il dnle oileqt ewxf xcde oileqt elaiwy

ecxi `l elr m` zxeza mixai` eedc `ed oileqt ewxfc `nrh opireny`l

elri inp dlgzkl oixyk ewxf `d oileqt zwixfa xya lqtzc elri `l dlgzkle

wexfil zxy ilk diycwc meyn oileqt elaiwc b"r`e `ed `ilrn dwixfc mixai`d

:dlgzkl.ïéìåñô å÷øæù éîð éà`id meyne

mixai` elr m` opireny`l jixhvi` `teb

:dwixfa elqtpy it lr s`e ecxi `løéåà
.çáæîäy`x xie`a mileqt mixai` dlz m`

:ecxi `le inc gafnk gafnd.åàì åàgafnk

:ecxie inc.çáæîì ùáëî äì ÷éñî éëéä`d

opze cexi dil ded yakd xie`a dil dabn ik

ipyne :elri `l ecxi m` jk.äéì ãâðãoxxeb

opikxte :odiabn epi`e gafnd crïéá ùé øéåà
.çáæîì ùáëmiycw iycw wxta oxn`ck

ded xie` eze` cbpk ihn ike (:aq sc lirl)

ipyne :cexi dil.'åë ùáëë ùáëì åáåødn

aex m` `aex xza dil opicy xie` cbpky

oaex i`e yak xza dil opicy yaka xa`d

:gafn xza dil opicy gafnaøåáç ùé
.ïéìåòázxtinc o`nk edl opiayg `lc

:xeaig oi` e` `aex xza eda opilf`eèåùôú
.øåáéç ùéã`hnc `nw `nw xeaig oi` i`c

(.ci sc) zezixkae dil liqti` xie` cbpk

irac heytiz `pixg` `pyila dil opiqxb

e` aexd xg` mixai`a ekld `ng xa inx

:ekld `l.óåòä úìåòy`xa dzwilny

:gafnd.äì úçëùî éëéädaygn da lqtc

inp i`c gafnd xie` dihlw `d epnfl ueg

df miiwe gafnd y`xa zlren dpil opixn`

za dxihwde xgnl cr ddye ezaygn z`

oeike ecxi `l elry oileqt `dc `id dxhwd

dlqt i`n` `id dlgzkl xgn dxhwd zac

:xgn zxhwd zaygn da.àì äîìà`de daygn leqt da zgkyn `le dinza

oeikc dxihwdle dzelrdle lqtpy xg`l xgnl cixedl dilr ayigy oebk zgkyn

da ipd` inp `zyd dpila dil lqti` `dc `wlq `l ez ezaygn dil miiwi`c

:daygnïðéëøôå:iniy axc `ztwz``.úìòåî äðéì øîàã àáøì àçéðä`ki`

:b"dka `gky`l.äáøì àìàdaygnc oky lke lqtin `l ezaygnl `niiw 'it`

:`ied `lïðéøãäîåxgyd cenrc oeike xgyd cenr mcew dcixedl 'ek inp daxl

:daygn inp dl `ipdn jklid dpila dl liqt dtvx` dl zgkynàäéî àñéâ êäì
.'åë èåùôúgafn xie` dipin slinl ira z` ikd diztwz`a dia miiqn iniy ax

`l i`c inc gafnkc xninle dpin hytinl zivn `qib jci`l inc gafnk e`l

:inc gafnk
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leg ilkl ekxera eaxw `l axwn rnync oeict mdl oi` ilka eycwyn e`nhpy mikqpde

opinwen ikda dizgz zxg` `ad el xne` ecia z`nhpe xnerd zgpn aixwn did oke ixii`

xninl dil ded `l ok m` iraw oeict oiprlc c"q `xwirn i`c 'itl dyw izk` edin dl

il `irain axwil dlgzkl xn`wcne il `irain axwil `l` il `irain axwil dlgzkl

`irainw axwilc rci ded inp `xwirnc rnyn

x"d dywd cere carica dil `irainc `l` dil

edewxfc meyn `wecc i"x aiydy i"yxtl xht

oileqt elaw la` oileqt elawy ixg` oileqt

ilkc mixai` axwil dligz elri mixyk edewxfe

opixn` `icdac axwil dlgzkl oiycwn zxy

yiwl yix dipin ira `de (.f sc) zegpnc w"ta

oileqt eycwiy edn zxy ilk opgei iaxn

oi` ipyne oiycwn oi` l"`e axwil dlgzkl

oi`c n"y lqtil oiycwn la` axwil oiycwn

z"xt d`xp jklid dil `hiyt axwil oiycwn

m` dipin irawc opgei 'xc c"q `xwirnc yxity

oileqt dlrdwiqtne zxy ilka gafn iabl

`lc xnel oi`c idp dil irainwe zxy ilkd

ixdy inc gafnk gafn xie`c mrhn ecxi

jezn `ny zxy ilk edin wiqtn ilkd zizgz

b"r mileqtd eli`k iede dvivg ied `l ezyecw

ecxie dvivg `ied e` ecxi `lc ynn gafnd

m`c oiprl 'ek gafndy myk dezipz dil xn`

o`kn) df oiprl oiycwn milkd jk ecxi `l elr

`iranw axwil dlgzkl l"` (z"x oeyl jli`e

'ipzn dnewe`l `ki`c yiwl yix xaqc il

b"r ilka elr m`y miycwn milk jd ipzwc

`le gafnd zyecw `l o`k oi`c cxi `l gafnd

`l m`y irawe ilka mde li`ed xie` zyecw

ilka eycw `l` ilka oileqtd oivnwd dlrd

dn ycwn gafnc ikid ikc dlgzkl elriy edn

ea rbpy dn ycwn ilk jk ecxi `le ea rbpy

e`l i`n enc z` ewxfe oileqt elawy dezipz dil xn` edlrd k"`` `l e` ecxi `le

edewxf `l m` `d carica ewxfe oileqt elawy xnelk oileqt ewxfe oileqt elawy

cxi `l carica mcd z` ewxfy 'ek `veide old 'ipzn `yxtin ikdc wexfi `l dlgzkl

`l` epi`e `ed [jk] 'ipznc 'it oileqt ewxfe xn`wc `de dlri `l edewxf `l m` `d

inp i` elawy `l wx xnel el did `ly rcz wiicw `leqtn e`le dpynd oeyl miiqn

(my f"b) zegpnc w"ta xn`c epiide dl iwen oileqta dil igcc yiwl yixc `nl` ewxf

oi` dil xn`e ['ek] oileqt eycwiy edn zxy ilk opgei 'xn ('ek) yiwl yix dipin ira `de

`l xyad dlr m` oileqt elawy xnelk oileqt ewxf inp i`e oileqt elaw `l cr oiycwn

xyad oileqt ewxf m` inp i` axwil dlgzkl oiycwn zxy ilkc wxfie dlri mcde cxi

oia ipzw cxi `l dlr m` mipiipr lka dpynd `dc gpwzi `l mcde cxi `l dlr m`

ocera izcnrdy qxhpewd yexitl izyxity dn lke z"x oeyl gkenck `lew oia `xneg

iab dil zi`c o`n elit`c ecxi `l elr m` epiid e`lc o`k xikfdl jiiy oi` gpwzi `l mcd 'ity dne dlgzkl oiycwnc l"x xninl irac i`nl z"x 'itl mb yxtl jixv leg ilka

xie`c oeik cxi `l dlr m` xn`c b"xl yexit dncn dfn ikid dleqtc serd z`hg jixtc jenqa k"` `wec b"xl `l` ied `l i`c gafn ehlwc wxfpd mca dcen ecxi elr m` mc

dlr m`e `nlr ilekl ied epgpwi `l i`ce `l` cxi ilka dlr m` la` epgpwi `l wxf m` epiid cxi `l dlr m` ipzwc `d `ni` `iyew i`ne cexi ied mlerl inc gafnk e`l gafn

rcei did `l ike lqtil oiycwn la` axwil oiycwn oi` mzd xn`wc miig epiax wcwc (my f"b) zegpnc `iddae egxk lra epwxfi `l` cxi `l ilka dlr m` epiid xn`wc cxi `l

:oiycwn milkd jk opzc z"x 'itl oia qxhpewd 'itl oia `id 'ipzn `d lqtil oiycwncøéåàxie` cbpk ihn ikn dil `iyw `l enc gafnk gafn xie` i` la` .gafnl yak oia yi

miig epiaxl d`xp oi` edin oixihwnc (:aq sc lirl) miycw iycw wxt xn`c o`n `ki` eilr xihwdl elit`c gafn aiyg aaeqe aaeq dn` yi xie` eze` cbpkc cexi dil ded (`l)

rwxw xie` cbpk ihn ikn izk` k"`e ewiqtn rwxw xie` xya s` ewiqtn rwxw xie` mc dn lirl opixn`ck ewiqtn rwxw xie` `diy ick aaeq dn` ickn xzei wiqtn xie` yi ixdy

:cexi l"d

úìåògafn xie` o`k oi` k"`e dxyk zg` dn` elit` eilbxn dhnl d`yr m`y (.dq sc lirl) miycw iycw wxta opixn` `d dil `iyw i`n dniz .daygn da dlqtc serd

:oxw ly eteba `l` zyrp dpi` dnvr `id (.dq sc lirl) xn`c dingp iaxl jixt inp i` `gip dhila my dzidy dlrnl yxity qxhpewd yexitle
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

פרטי וכל חי כשהוא וחשיבותו שתייתו דרך זה ואין מים בלא
ר"ד בסי' יתבאר הגפן פרי בורא עליו שמברכין יין ברכות

וער"ב.

כמות לבדו כששותהו העץ פרי בורא עליו מברכין אין והשמן
ואין בשתייתו כלל נהנה ואינו לגופו מזיק הוא שהרי שהוא
איזה עם שערבו כגון אלא זו שתיה על כלל הנהנין ברכת לברך
אין מועט שהשמן ואע"פ מזיקו ואינו ממנו שנהנה בענין משקה
על מברך אלא משקה אותו ברכת לברך הרוב אחר הולכים

השמן. ברכת שהיא העץ פרי בורא זה תערובת

זו בשתיה לרפואה ומתכוין בגרונו בחושש אמורים דברים במה
לשתות אפשר שאי מפני אלא ומרפאו הגרון את מרכך שהשמן
ממנו הרבה משקין שאר תערובת ע"י שותה לכך לבדו שמן
השמן ברכת מברך לפיכך השמן על הוא זו בשתיה כוונתו אבל
טפילה ועמו עיקר שכל הטפל המשקה את ופוטר העיקר שהיא
אם אבל רי"ב בס' כמ"ש הטפילה את ופוטר העיקר על מברך
המשקה כלל לרפואה זו בשתיה מתכוין ואינו בגרונו חושש אינו

המשקה. בברכת ונפטר טפל והשמן הרוב שהוא עיקר

עיקר נחשב אינו הרוב הוא השמן אם שאפילו אומרים ויש
תערובת בלא לשתיה ראוי ואינו הואיל לרפואה מתכוין כשאינו
(ולסברא השמן ופוטר עליו ומברך עיקר המשקה אלא משקה
שמזיק מפני כלום מברך אינו הרוב הוא השמן אם הראשונה
וספק הרוב הוא שהשמן מפני כלל זו בשתיה נהנה ואינו לגופו

להקל). ברכות

פרי בורא עליהם שמברך שלקות במי מעורב חומץ השותה וכן
כגון לרפואה מתכוין אם ר"ה בסי' שיתבאר דרך על האדמה
ואינו חזק שהוא מפני אלא חומץ בהם ומגמע בשיניו שחושש
מועט הוא אפילו עיקר החומץ שלקות במי מערבו לשתיה ראוי

ש החומץ ברכת ומברך טפלים שלקות נהיהומי שהכל היא
במי ברוב בטל החומץ לרפואה מתכוין אינו ואם בדברו

השלקות.

המי האחרונה סברא שלפי אף הרוב הוא החומץ אם אבל
בלא לבדו לשתיה ראוי אינו והחומץ הואיל העיקר הם שלקות
על ולברך הראשונה לסברא לחוש יש מקום מכל תערובת
אם כולם שעל שלקות המי ולפטור בדברו נהיה שהכל החומץ

יצא. בדברו נהיה שהכל אמר

ולברך ידיו ליטול צריך אין פת עם שמן אוכל אם ואפילו
טפילה נעשה הפת שאף לרפואה אלא מתכוין אינו אם המוציא
לאכלה שיוכל השמן בשביל אלא באכילתה מתכוין אינו אם
אע"פ פת לאכול ותאב רעב הוא אם אבל לו יזיק ולא עמו
ברכת עליה ומברך עיקר הפת לרפואה השמן עמה שאוכל
מחמת הבאים הדברים כל כמו השמן את ופוטרת המוציא

קע"ז. בסי' כמ"ש הסעודה

לשתות ותאב צמא והוא לרפואה משקין בשאר שמן המערב וכן
הרוב. הם אם הכל לדברי עיקר המשקין

שהוא כמות בשתייתו כלל הנאה ואין מזיק שהוא בשמן זה וכל
מזיקים שהם אע"פ מהם נהנה שהחיך ומשקים אוכלים אבל
אין ואם להם המיוחדת ברכה עליהם לברך צריך לגוף וקשים
מברכין אין לגוף ומועילים יפים שהם אע"פ מהם נהנה החיך

ר"ד: בסי' שיתבאר כמו עליהם

‡Èבמים בשלן או ששראן וענבים זיתים אפילו הפירות כל
המים אותם על מברך אינו במים הפרי טעם שנכנס אע"פ
בפירות אמורים דברים במה עיקר הם שהמים שהכל אלא
בישול ע"י אכילתם שדרך ירקות מיני אבל חיין לאכלן שדרכן
גם לאכול אותם נוטעים כן דעת שעל כמותם בישולם מי
ולפיכך לגמרי אוכל מתורת יצאו ולא פת עם או עמהם מימיהם
עצמן בפני לשתותן בא אם אף הירקות ברכת עליהם מברכין
דרכם אין ואז נתייבשו אם אף חיים אכילתם שדרך פירות אבל
על נטיעתם עיקר אין מקום מכל בישול ע"י אלא חיים להאכל
עצמן בפני לשתותם בא אם שהכל מימיהם על ומברך כן דעת

שרייתם. מי על וכ"ש

ומברך כמותם שרייתם או בישולם מי הפירות שכל אומרים ויש
שעיקר שכיון עצמן בפני לשתותם בא אם העץ פרי בורא עליהם
טעם הפירות שנתנו כיון לפיכך הפירות בשביל המים בישול
היוצאים למשקין דומים ואינן הטעם אחר הולכים בהם
היא בעלמא שזיעה וסחיטה כתישה ע"י או מעצמם מהפירות
הפרי. טעם למרק שיש כמו הפרי טעם לו אין שהמשקה לפי

לחזור וא"צ יצא העץ פרי בורא בירך ואם להקל ברכות וספק
אכל ואם הכל לדברי ויוצא שהכל יברך לכתחלה אבל ולברך
לא המרק לשתות בא ואח"כ העץ פרי בורא ובירך הפרי תחלה
בורא בברכת כבר נפטר שמא כי בדברו נהיה שהכל עליו יברך
שהכל: עליו לברך תחלה אחר דבר שישתה טוב לכן העץ פרי

·Èספק יש אם אבל ראשונה ברכה ספק ידי לצאת זה וכל
שאר או תאנים בישול או שריית מי כגון אחרונה בברכה
ברכה היא שלהם אחרונה שברכה המינים שבעת של פירות
מעין מברך אם להסתפק יש לבדו המרק וכששותה ג' מעין אחת
כשיעור ישתה לא שמים ירא כל לכן רבות נפשות בורא או ג'
כדי מים ישתה וגם מינים מז' פרי יאכל או הסעודה בתוך אלא

רבות. נפשות בורא וגם ג' מעין אחת ברכה לברך שיצטרך

לאכלן דעת על שראן אם כן יעשה צמוקים שריית במי אפילו
אם אבל יין תורת ולא מימיהם על מרק תורת שאז מימיהם עם
תורת לבד מימיהם לשתות אלא כלל לאכלן דעת על שלא שראן
ומברך הצמוקים מן עדיין אותו משך שלא פי על אף עליהם יין

ער"ב. בסימן שיתבאר דרך על הגפן פרי בורא עליו

אין לבד מימיהם לשתות בשלם או שראם אם פירות בשאר וכן
עליהם מברך הכל ולדברי משקה שם אלא עליהם מרק שם
שכר על מברכין ולכן רבות נפשות ובורא בדברו נהיה שהכל
מים על וכן העץ פרי בורא ולא בדברו נהיה שהכל תמרים
בורא עליהם מברכין אין (טיי"א) שקורין עלים עם מבושלים

בדברו. נהיה שהכל אלא זה מטעם האדמה פרי

שהגרעינים (בין המינין מחמשת קדרה מעשה כל של מרק וכן
עד כך כל שנתבשלו בעינם עומדים שאינם רק שלימים
במכתשת שנחלקו בין מזונות מיני בורא וברכתם שנתמעכו
המינים) חמשת של מקמח תבשיל בין ויותר לשלשה או לשנים
בא אם מזונות מיני בורא עליו לברך כתבשיל נחשב המרק אין
התבשיל לאכול בשביל בשלו א"כ אלא עצמו בפני לשתותו
בשביל הבישול עיקר אם אבל התבשיל לגבי בטל הוא שאז
המרק לשתות לחולה שעורים שמבשלים כמו לבדו המרק
ג"כ ומשימים לביבות מעט לפעמים עושים מקמח וכן לרפואה
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כ סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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äéìò åîöò ãéîòäì [èðעל כך כל בהול אדם שאין -

ממש שלו על כמו .74המציאה

éøëð é"ò [ñלא אבדה השבת מצות לקיים רוצה אפילו -

על אפילו לעבור לו אין חבירו בשביל שגם לו, התירו
דבריהם של .75איסור

çåéøäî òðîðù [àñלהתיר אין - גדול צורך במקום גם -77.

åøîåùì éøëðì øîåì [áñשרי דלישראל מידי איכא דמי -
אסור נכרי ידי ועל -79.

íåìë åì øîåì [âñומותר בידו, למחות צריך שאין היינו -

ממנו לקבלו .80לו

zetqede mipeiv

ס"ב.74) לעיל
יהי'75) אם ויל"ע ושם: ,92 הערה משוע"ר הלכות קיצור

זה שהרי לחבירו, להשיבה המציאה להגבי' לנכרי לומר מותר
שז סי' בשוע"ר כמבואר מצוה, במקום שהתירו דשבות שבות
גדול)) (הפסד בזה וגם לחבירו, הפסד כאן יש שהרי (וגם סי"ב

שם). ראה דשבות, שבות התירו
לא76) הפסד במקום הדין שהוא אומרים ויש סי"ב: שז סי'

הנפסדת מוקצה סחורה נכרי ע"י לטלטל כגון שבות על גזרו
אפשר אי אם כרמלית דרך לבית להביאה (ואפילו גשמים ע"י
(והוא גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש אחר) בענין

הפסד). שם שייך שלא אע"פ גדול לצורך הדין

המוקצה77) לטלטל לנכרי (אמירה דשבות שבות שהוא אף
התירו לא כאן מ"מ גדול, צורך במקום שהתירו מעורבת) בעיר
מצוה במקום התירו אם נתבאר ולעיל קסט) סי' יוסף (זכרון

אבידה). (השבת
פירות78) או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל ג: סעיף

ששמירת לתחום חוץ שהם המחוברים אפילו או המוקצים
להחשיך כשהלך ואם בשבת המותר דבר הוא והמחובר המוקצה
לתלשם נמלך ואח"כ בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין לא

מותר. זה הרי שבת במוצאי לביתו ולהביאם
ומיהו.79) ד"ה ז ס"ק קו"א
סי"ח.80) לעיל הטעם ראה

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

Áפרי שם לאכילה וראויים מתוקים הם אם הפירות גרעיני
אינו מרים הם ואם העץ פרי בורא עליהן ומברך עליהן
אינו אחר דבר או האור ע"י מיתקן אם ואף כלל עליהם מברך
שם אין המרים שגרעינים בדברו נהיה שהכל אלא עליהם מברך

הם: בעלמא וכעץ כלל עליהם פרי

Ëבורא עליהם מברכין הפרי עיקר שהם צלף של האביונות
שסביבות גדולה קליפה שהיא והקפריסין העץ פרי
שגם י"א דקים אגוזים סביבות הגדילה קליפה כעין האביונות
שאינם וי"א העץ פרי בורא עליהם ומברכים פרי חשובים הם
קליפות על וכן האדמה פרי בורא עליהם ומברכין פרי חשובים
מברכים בהם וכיוצא רמונים של כגון פירות שאר של חיצונות
עיקר על אלא העץ פרי בורא מברכין שאין האדמה פרי בורא
מרוקחין מרנצי"ן קליפי על מברכין ולפיכך למעלה כמ"ש הפרי
האדמה פרי בורא יברך לכתחלה הלכה ולענין האדמה פרי בורא

שספק יצא העץ פרי בורא בירך ואם הכל לדברי יוצא שאז
ספק: שברכתו דבר בכל וכן להקל ברכות

Èחשובים מימיהם אין מימיהם להוציא שסחטן הפירות כל
כמו מעצמן יצאו ואפילו העץ פרי בורא עליהם לברך כמותם
כי בדברו נהיה שהכל עליהם מברך אלא מהתמרים הזב דבש
וענבים מזתים חוץ הפרי כגוף נחשבת ואינה היא בעלמא זיעה
שבשינויים לעילוי נשתנו שנשתנו שאף כמותם מהם שהיוצא
ענבים נטעוהו לכך הפרי שעיקר אכילתם דרך לכלל באים הם
וראוי הוא פרי לפיכך שמן מהן להוציא וזיתים יין מהן להוציא

העץ. פרי בורא עליו לברך

ויין כמ"ש הלב ומשמח שסועד חשיבותו מפני שהיין אלא
ברכה לו וקבעו העץ פירות מכלל הוציאוהו אנוש לבב ישמח
יותר ומבוררת פרטית ברכה שהיא הגפן פרי בורא והיא לעצמו
בירך ואם הגפן פרי שהוא חשיבותו יותר ופורטת שמבררת
לשתיה ראוי שאינו חזק יין הוא אפילו יצא לא העץ פרי בורא
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פרטי וכל חי כשהוא וחשיבותו שתייתו דרך זה ואין מים בלא
ר"ד בסי' יתבאר הגפן פרי בורא עליו שמברכין יין ברכות

וער"ב.

כמות לבדו כששותהו העץ פרי בורא עליו מברכין אין והשמן
ואין בשתייתו כלל נהנה ואינו לגופו מזיק הוא שהרי שהוא
איזה עם שערבו כגון אלא זו שתיה על כלל הנהנין ברכת לברך
אין מועט שהשמן ואע"פ מזיקו ואינו ממנו שנהנה בענין משקה
על מברך אלא משקה אותו ברכת לברך הרוב אחר הולכים

השמן. ברכת שהיא העץ פרי בורא זה תערובת

זו בשתיה לרפואה ומתכוין בגרונו בחושש אמורים דברים במה
לשתות אפשר שאי מפני אלא ומרפאו הגרון את מרכך שהשמן
ממנו הרבה משקין שאר תערובת ע"י שותה לכך לבדו שמן
השמן ברכת מברך לפיכך השמן על הוא זו בשתיה כוונתו אבל
טפילה ועמו עיקר שכל הטפל המשקה את ופוטר העיקר שהיא
אם אבל רי"ב בס' כמ"ש הטפילה את ופוטר העיקר על מברך
המשקה כלל לרפואה זו בשתיה מתכוין ואינו בגרונו חושש אינו

המשקה. בברכת ונפטר טפל והשמן הרוב שהוא עיקר

עיקר נחשב אינו הרוב הוא השמן אם שאפילו אומרים ויש
תערובת בלא לשתיה ראוי ואינו הואיל לרפואה מתכוין כשאינו
(ולסברא השמן ופוטר עליו ומברך עיקר המשקה אלא משקה
שמזיק מפני כלום מברך אינו הרוב הוא השמן אם הראשונה
וספק הרוב הוא שהשמן מפני כלל זו בשתיה נהנה ואינו לגופו

להקל). ברכות

פרי בורא עליהם שמברך שלקות במי מעורב חומץ השותה וכן
כגון לרפואה מתכוין אם ר"ה בסי' שיתבאר דרך על האדמה
ואינו חזק שהוא מפני אלא חומץ בהם ומגמע בשיניו שחושש
מועט הוא אפילו עיקר החומץ שלקות במי מערבו לשתיה ראוי

ש החומץ ברכת ומברך טפלים שלקות נהיהומי שהכל היא
במי ברוב בטל החומץ לרפואה מתכוין אינו ואם בדברו

השלקות.

המי האחרונה סברא שלפי אף הרוב הוא החומץ אם אבל
בלא לבדו לשתיה ראוי אינו והחומץ הואיל העיקר הם שלקות
על ולברך הראשונה לסברא לחוש יש מקום מכל תערובת
אם כולם שעל שלקות המי ולפטור בדברו נהיה שהכל החומץ

יצא. בדברו נהיה שהכל אמר

ולברך ידיו ליטול צריך אין פת עם שמן אוכל אם ואפילו
טפילה נעשה הפת שאף לרפואה אלא מתכוין אינו אם המוציא
לאכלה שיוכל השמן בשביל אלא באכילתה מתכוין אינו אם
אע"פ פת לאכול ותאב רעב הוא אם אבל לו יזיק ולא עמו
ברכת עליה ומברך עיקר הפת לרפואה השמן עמה שאוכל
מחמת הבאים הדברים כל כמו השמן את ופוטרת המוציא

קע"ז. בסי' כמ"ש הסעודה

לשתות ותאב צמא והוא לרפואה משקין בשאר שמן המערב וכן
הרוב. הם אם הכל לדברי עיקר המשקין

שהוא כמות בשתייתו כלל הנאה ואין מזיק שהוא בשמן זה וכל
מזיקים שהם אע"פ מהם נהנה שהחיך ומשקים אוכלים אבל
אין ואם להם המיוחדת ברכה עליהם לברך צריך לגוף וקשים
מברכין אין לגוף ומועילים יפים שהם אע"פ מהם נהנה החיך

ר"ד: בסי' שיתבאר כמו עליהם

‡Èבמים בשלן או ששראן וענבים זיתים אפילו הפירות כל
המים אותם על מברך אינו במים הפרי טעם שנכנס אע"פ
בפירות אמורים דברים במה עיקר הם שהמים שהכל אלא
בישול ע"י אכילתם שדרך ירקות מיני אבל חיין לאכלן שדרכן
גם לאכול אותם נוטעים כן דעת שעל כמותם בישולם מי
ולפיכך לגמרי אוכל מתורת יצאו ולא פת עם או עמהם מימיהם
עצמן בפני לשתותן בא אם אף הירקות ברכת עליהם מברכין
דרכם אין ואז נתייבשו אם אף חיים אכילתם שדרך פירות אבל
על נטיעתם עיקר אין מקום מכל בישול ע"י אלא חיים להאכל
עצמן בפני לשתותם בא אם שהכל מימיהם על ומברך כן דעת

שרייתם. מי על וכ"ש

ומברך כמותם שרייתם או בישולם מי הפירות שכל אומרים ויש
שעיקר שכיון עצמן בפני לשתותם בא אם העץ פרי בורא עליהם
טעם הפירות שנתנו כיון לפיכך הפירות בשביל המים בישול
היוצאים למשקין דומים ואינן הטעם אחר הולכים בהם
היא בעלמא שזיעה וסחיטה כתישה ע"י או מעצמם מהפירות
הפרי. טעם למרק שיש כמו הפרי טעם לו אין שהמשקה לפי

לחזור וא"צ יצא העץ פרי בורא בירך ואם להקל ברכות וספק
אכל ואם הכל לדברי ויוצא שהכל יברך לכתחלה אבל ולברך
לא המרק לשתות בא ואח"כ העץ פרי בורא ובירך הפרי תחלה
בורא בברכת כבר נפטר שמא כי בדברו נהיה שהכל עליו יברך
שהכל: עליו לברך תחלה אחר דבר שישתה טוב לכן העץ פרי

·Èספק יש אם אבל ראשונה ברכה ספק ידי לצאת זה וכל
שאר או תאנים בישול או שריית מי כגון אחרונה בברכה
ברכה היא שלהם אחרונה שברכה המינים שבעת של פירות
מעין מברך אם להסתפק יש לבדו המרק וכששותה ג' מעין אחת
כשיעור ישתה לא שמים ירא כל לכן רבות נפשות בורא או ג'
כדי מים ישתה וגם מינים מז' פרי יאכל או הסעודה בתוך אלא

רבות. נפשות בורא וגם ג' מעין אחת ברכה לברך שיצטרך

לאכלן דעת על שראן אם כן יעשה צמוקים שריית במי אפילו
אם אבל יין תורת ולא מימיהם על מרק תורת שאז מימיהם עם
תורת לבד מימיהם לשתות אלא כלל לאכלן דעת על שלא שראן
ומברך הצמוקים מן עדיין אותו משך שלא פי על אף עליהם יין

ער"ב. בסימן שיתבאר דרך על הגפן פרי בורא עליו

אין לבד מימיהם לשתות בשלם או שראם אם פירות בשאר וכן
עליהם מברך הכל ולדברי משקה שם אלא עליהם מרק שם
שכר על מברכין ולכן רבות נפשות ובורא בדברו נהיה שהכל
מים על וכן העץ פרי בורא ולא בדברו נהיה שהכל תמרים
בורא עליהם מברכין אין (טיי"א) שקורין עלים עם מבושלים

בדברו. נהיה שהכל אלא זה מטעם האדמה פרי

שהגרעינים (בין המינין מחמשת קדרה מעשה כל של מרק וכן
עד כך כל שנתבשלו בעינם עומדים שאינם רק שלימים
במכתשת שנחלקו בין מזונות מיני בורא וברכתם שנתמעכו
המינים) חמשת של מקמח תבשיל בין ויותר לשלשה או לשנים
בא אם מזונות מיני בורא עליו לברך כתבשיל נחשב המרק אין
התבשיל לאכול בשביל בשלו א"כ אלא עצמו בפני לשתותו
בשביל הבישול עיקר אם אבל התבשיל לגבי בטל הוא שאז
המרק לשתות לחולה שעורים שמבשלים כמו לבדו המרק
ג"כ ומשימים לביבות מעט לפעמים עושים מקמח וכן לרפואה
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באלקות חושית ראי'

àìá ãçà ,ìå÷ íéîòô 'á ,á÷òé ìå÷ ì÷ä áéúë
.å"àåá ãçàå å"àå

קול "הקל בקרא הלשון כפל ענין מהו להבין יש
השינוי, טעם מהו וגם, קול". פעמים "ב' - יעקב"

וא"ו? מלא והשני וא"ו חסר נכתב שהראשון

הוא:] בזה הענין [אך

.äìôúì ãçàå äøåúì ãçà ,íä úåìå÷ 'á éë
"קולו על יעקב" קול "הקל הכתוב את דרשו חז"ל
זאת מדרשות". ובבתי כנסיות בבתי [ש]מצוי יעקב של
ישראל בני של עבודתם על מרמז שהכתוב אומרת,
תורה קול קולות, בב' הוא שעיקרה - הדורות במשך

כנסיות). (בבתי תפלה וקול מדרשות) (בבתי

בלא נכתב] [מהם ש"אחד לכך הטעם גם וזהו
תורה בין לההבדל בהתאם - בוא"ו" ואחד וא"ו,
לקול רומז וא"ו מלא [קול הענינים בפנימיות לתפלה

לתפלה]. רומז וא"ו חסר וקל התורה,

íòôå ,ïìåë ãâðë äøåú ãåîìúã åøîà íòô ,äðäå
ãâðë àéäùå ,äìôúä úìòî çáùá ãàî åâéìôä

.úåðáø÷ä
חז"ל מאמרי מצינו והתפלה התורה מעלת בענין
"תלמוד אמרו פעם כי זה, את זה כסותרים הנראים
תורה שתלמוד היא הדבר ומשמעות כולן" כנגד תורה
בשבח מאד ש"הפליגו ממה - ולאידך מתפלה, גדול
"היא שהתפלה שאמרו מזה ובפרט התפלה", מעלת
גדולה התפלה שמעלת משמע הקרבנות", כנגד

התורה. ממעלת

.íðéðòá íé÷åìç íä éë ,úîà íäéðù êà
אלו חז"ל מאמרי בין סתירה כל אין באמת אך
חלוקים "הם והתפלה התורה כי אמת" ו"שניהם
גדול תורה תלמוד אחת בבחינה ואכן בעניניהם",
מתלמוד גדולה התפלה מעלת אחרת ובבחינה מתפלה,
התורה, מעלת את רז"ל הדגישו פעם [ולכן, תורה.

התפלה]. מעלת את הדגישו אחרת ופעם

äøåúäå ,äìòîì äèîìî úðéçáá àéä äìôúäù
.äèîì äìòîìî úðéçáá àéä

התקשרות באופן דרכים שתי הן והתורה התפלה
א אופן - הקב"ה עם בחינתהאדם הנקרא הוא חד

ואופן התפלה); דרך (וזוהי למעלה" מלמטה "העלאה
למטה" מלמעלה "המשכה בחינת הנקרא הוא השני
יש האופנים משני אחד ובכל התורה). דרך (וזוהי
צריך אדם כל לכן, (ואשר בשני שאינה מיוחדת מעלה

בתפלה). וגם בתורה גם לעסוק

למעלה" מלמטה "העלאה בין ההבדל נקודת -
למטה": מלמעלה ל"המשכה

מתייגע שהנברא היינו למעלה" מלמטה "העלאה
וחומריותו, מגשמיותו עצמו את "לנתק" עצמו בכחות
- יכולתו כפי הבורא אל ולהתקרב עצמו את לרומם
שלב, אחרי שלב למעלה" מלמטה "עולה הוא זו ובדרך
של הפנימי התוכן וזהו הקב"ה. אל ויותר יותר ומתקרב
לאלקות. ומתקרב האדם עולה שבה התפלה, עבודת

עובד האדם שבה היא זו בעבודה המעלה והנה,
היות - לאידך אבל עצמו", ב"כחות ומתייגע
עצמו, בכחות רק היא זו בדרך להקב"ה שהתקרבותו
מצומצם אלקי לאור אלא להגיע יכול אינו הרי

ומוגבל.

פירושה למטה" מלמעלה "המשכה ואילו
היינו למטה", "מלמעלה הקדושה אור את שממשיכים
הקב"ה) של (אורו ה"מעלה" את ממשיכים זו שבדרך

שהוא והגבלה"למעלה"כפי צמצום שיאירבלי -

האדם. ובנפש הזה בעולם "למטה" ויתגלה

אור את להמשיך לאדם לו אפשר כיצד אך
תורתו: את הקב"ה לנו נתן כך לשם - למטה? השכינה
שהיא הקדושה, התורה את לומד שהאדם ידי על
(חכמתו האלקי האור נמשך יתברך, ורצונו חכמתו

למטה". "מלמעלה יתברך) ורצונו

"כי וא"ו, מלא "קול" תורה גבי נאמר ולפיכך
על מורה למטה] מלמעלה הנמשך קו [שהוא הוי"ו
; התורה" ידי על ו"היינו למטה", מלמעלה ההמשכה
האור ונתגלה נמשך התורה קול ידי שעל כלומר,

למטה. האלקי

.äæ ïéðò øåàéáå
התפלה, ענין את באריכות לבאר רבינו מתחיל [כאן

" למעלהשהוא מלמטה ענין"בחינת את יבאר ה ובפרק ;

" שהוא למטההתורה מלמעלה :]"בחינת

òîù úàéø÷ úåöî íåé÷ àéä äìôúä ïéðò äðä éë
.à"îá ù"îë 'åâå úáäàå

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

על ולא המרק שתיית על הכוונה ועיקר המרק לתוך קמח מעט
בטלא שאינו בדברו נהיה שהכל עליו מברכין הלביבות כילת

שכר על מברכין זה ומטעם עליו משקה ושם התבשיל לגבי
שיתבאר כמו מזונות מיני בורא ולא בדברו נהיה שהכל שעורים

ר"ד. בסימן

נפטר המרק אין המרק עם התבשיל ג"כ אוכל אם ואפילו
הבישול שעיקר כיון כלל אליו טפל שאיננו התבשיל בברכת
ראוי טוב היותר צד על לעשות כדי מקום ומכל המרק בשביל
בפני ממנו ולשתות המרק על תחלה בדברו נהיה שהכל לברך
שגם מזונות מיני בורא התבשיל על מברך ואח"כ מעט עצמו
הבישול שעיקר אע"פ המרק אל טפל נעשה אינו התבשיל
להפסיד טפל נעשה ואינו חשוב הוא דגן שמין לפי בשבילו

ר"ח. בסי' כמ"ש בקדירה טעם ליתן שבא כל ברכתו

שברכתו בעינם עומדים שהגרעינים דגן ממין תבשיל (אבל
שאפילו פירות שאר של כמרק המרק הרי האדמה פרי בורא
אלא המרק על מברכין אין הפירות אכילת בשביל הבישול עיקר
אכילתם דרך ואין הואיל הראשונה לסברא בדברו נהיה שהכל
בישול ע"י אכילתם דרך אין דגן מיני חמשת ואף בישול ע"י
תבשיל או פת מהם לעשות אלא בעינם ועומדים שלמים כשהם
בורא עליהם מברכין אין זה שמפני נטחנו או שנכתשו לאחר
אכילתם דרך שהוא נטחנו או שנכתשו לאחר אלא מזונות מיני

חשיבותם. מפני ר"ח בסי' כמ"ש

שלמים בעודם גם בישול ע"י אכילתם שדרך קטניות מיני אבל
הכל לדברי האדמה פרי בורא המרק על מברכים בעינם ועומדים

חיים. ג"כ לאכלם שדרך פי על אף

עיקר אם אבל לבדו המרק בשביל הבישול עיקר שאין והוא
מברכין דגן במיני בין קטניות במיני בין המרק בשביל הבישול
טפל המרק ואין עמו התבשיל ג"כ אוכל אם אף שהכל עליו
טוב היותר צד על לעשות אלא בברכתו נפטר ואינו כלל אליו
עצמו בפני מעט ממנו ולשתות המרק על תחלה לברך ראוי
ממיני הוא אם אבל דגן מין הוא אם התבשיל על יברך ואח"כ
ונפטר המרק אל טפל שהוא מפני כלל עליו יברך לא קטניות
שעיקר בפירות וכן בשבילו הבישול שעיקר כיון בברכתו

המרק. לצורך בישולם

לשתותם כגון המרק לצורך נתבשלו אם אף ירקות מיני אבל
מבשלים העולם שכל כיון הירקות ברכת עליהם מברך לרפואה
ברכת נשתנית לא תבשיל לגבי בטל המרק ואז לאכילה אותם

מימיהם. לצורך שבשלם זה בשביל המרק

ב שעורים(כי של למרק דומה ואינו אדם כל אצל דעתו טלה
כל אצל דעתו בטלה כך כל בהם לומר שאין לחולה שמבשלים
הרבה שהרי התבשיל לגבי בטל והמרק לאכילה שמבשלים אדם
והרבה כלל מרק בלא שהיא משעורים דייסא עושים אדם בני
קטניות מיני וכן פת ממנו עושים אלא כלל אותו מבשלים אין
עושים והרבה כלל רוטב בלא דייסא כעין מהם עושים הרבה
חיים להאכל שדרכם פירות וכן חיים אוכלים והרבה פת מהם
לצורך אותם שורין הרבה חיים להאכל דרכן שאין היבשים וגם
לפיכך ענבים ובצימוקי יבשים באגסים שרגילים כמו מימיהם

הכל). לדברי שהכל עליהם מברכין

אותם שולקין אלא בישולם לאחר נאכלים שאינם זרעים ומיני
זהו בו וכיוצא עני"ש) (שקורין השבת כגון מימיהם לצורך
אם ואפילו למעלה כמ"ש לגמרי אוכל מתורת יצאו שלא פריים

ברוב. בטל טעם בהם וליתן להכשירם שמן לתוכן נתן

או לשתות כדי ולא התבשיל בשביל רק הוא הבישול עיקר ואם
במיני לעשות שרגילים כמו כלל התבשיל עם המרק לאכול
אין כלל המרק לאכול שלא הטיגון קודם אותם שמבשלים עיסה
בפני לשתותו בא אם בדברו נהיה שהכל אלא עליו מברכין
ירקות של מרק על מברכין שאין הראשונה סברא לפי עצמו
הירק עם הוא אכילתם שדרך משום אלא עצמן הירקות כברכת
מזון נחשב המרק אין כאן הדין והוא כמותם פרי נחשב לפיכך
לסברא אבל נתבשל ולכך עמו להאכל דרכו א"כ אלא כהתבשיל
התבשיל בשביל המרק בישול שעיקר כיון הוא נהפוך אחרונה

אליו. טפל שנעשה כמותו נחשב טעם בו נתן והתבשיל

עליהם מברכין אין להתקיים בהם שנכבשו פירות שריית מי וכן
שנכנס פי על אף הראשונה סברא לפי בדברו נהיה שהכל אלא
טעם בהם שיתנו כדי בהם נכבשו ולא הואיל במים הפרי טעם
ומוטעמים מוכשרים שיהיו המים על כלל הכוונה היתה ולא
בבישול היא שהכוונה כמו בהם שיכנס הפרי בטעם ביותר
נחשבים שלכך הירק בטעם מוטעמים שיהיו המים על גם ירקות
לבד הירקות לצורך ולא עצמן לצורך גם ונתבשלו הואיל כמותם

הוא: נהפוך האחרונה לסברא אבל

‚Èשנתן עד בו שנשרה או המאכל בו שנתבשל במרק זה וכל
שערבן אלא בו נשרה ולא נתבשל לא אם אבל טעם בו
ברכה עליו לברך צריך עצמו בפני לשתותו ובא יחד לאכול
כלום עליו לברך א"צ ביחד וכשאכלן הכל לדברי לו המיוחדת

למאכ טפל שהוא מפני [יין] (שמן) הוא בברכתואפילו ונפטר ל
שתיית לצורך הוא והמאכל המרק על הוא כוונתו עיקר ואם
אחר בו הולכין אין שניהם על כוונתו ואם המרק על מברך המרק
מעט ממנו ואוכל המאכל על תחלה שניהם על מברך אלא הרוב
שניהם על יברך לא אבל המרק על בדברו נהיה שהכל ואח"כ
לטעימה ראשונה ברכה בין מפסקת תהיה השניה ברכה כי יחד
המרק לפטור עיקר נחשב אינו דגן מין הוא המאכל אם ואפילו
אין כמרק לשתיה וראוי רך שנעשה דגן מין שאף לפי בברכתו

ר"ח. בסי' כמ"ש מזונות מיני בורא עליו מברכין

הרי טעם בו ונתן בו נשרה או המאכל בו שנתבשל מרק אבל
בשביל ועיקרו הואיל חשוב הוא וכאוכל המאכל לגבי בטל הוא
לאכול המאכל שדרך מפני או האחרונה לסברא כמ"ש המאכל
שנתבאר כמו לגמרי אוכל מתורת יצא ולא פת עם או מרק עמו

הראשונה: לסברא

„Èבו כשנתבשל אלא נחלקו לא בו שנתבשל במרק ואפילו
הכל לדברי בשר בו נתבשל אם אבל בשר בלא לבד הפרי
של במרק אפילו עצמו בפני לשתותו בא אם שהכל עליו מברך
הירקות מטעם יותר עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם כי ירקות
בורא עליו שמברכין דגן ממין תבשיל של מרק (אבל הפרי או
מטעם יותר עיקר חשוב שבמרק הדגן טעם הרי מזונות מיני

ר"ח): בסי' כמ"ש המינים מכל חשוב דגן שמין הבשר

חֿיד סעיפים האילן פירות דיני רב, סימן א חלק
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xe` dxez

באלקות חושית ראי'

àìá ãçà ,ìå÷ íéîòô 'á ,á÷òé ìå÷ ì÷ä áéúë
.å"àåá ãçàå å"àå

קול "הקל בקרא הלשון כפל ענין מהו להבין יש
השינוי, טעם מהו וגם, קול". פעמים "ב' - יעקב"

וא"ו? מלא והשני וא"ו חסר נכתב שהראשון

הוא:] בזה הענין [אך

.äìôúì ãçàå äøåúì ãçà ,íä úåìå÷ 'á éë
"קולו על יעקב" קול "הקל הכתוב את דרשו חז"ל
זאת מדרשות". ובבתי כנסיות בבתי [ש]מצוי יעקב של
ישראל בני של עבודתם על מרמז שהכתוב אומרת,
תורה קול קולות, בב' הוא שעיקרה - הדורות במשך

כנסיות). (בבתי תפלה וקול מדרשות) (בבתי

בלא נכתב] [מהם ש"אחד לכך הטעם גם וזהו
תורה בין לההבדל בהתאם - בוא"ו" ואחד וא"ו,
לקול רומז וא"ו מלא [קול הענינים בפנימיות לתפלה

לתפלה]. רומז וא"ו חסר וקל התורה,

íòôå ,ïìåë ãâðë äøåú ãåîìúã åøîà íòô ,äðäå
ãâðë àéäùå ,äìôúä úìòî çáùá ãàî åâéìôä

.úåðáø÷ä
חז"ל מאמרי מצינו והתפלה התורה מעלת בענין
"תלמוד אמרו פעם כי זה, את זה כסותרים הנראים
תורה שתלמוד היא הדבר ומשמעות כולן" כנגד תורה
בשבח מאד ש"הפליגו ממה - ולאידך מתפלה, גדול
"היא שהתפלה שאמרו מזה ובפרט התפלה", מעלת
גדולה התפלה שמעלת משמע הקרבנות", כנגד

התורה. ממעלת

.íðéðòá íé÷åìç íä éë ,úîà íäéðù êà
אלו חז"ל מאמרי בין סתירה כל אין באמת אך
חלוקים "הם והתפלה התורה כי אמת" ו"שניהם
גדול תורה תלמוד אחת בבחינה ואכן בעניניהם",
מתלמוד גדולה התפלה מעלת אחרת ובבחינה מתפלה,
התורה, מעלת את רז"ל הדגישו פעם [ולכן, תורה.

התפלה]. מעלת את הדגישו אחרת ופעם

äøåúäå ,äìòîì äèîìî úðéçáá àéä äìôúäù
.äèîì äìòîìî úðéçáá àéä

התקשרות באופן דרכים שתי הן והתורה התפלה
א אופן - הקב"ה עם בחינתהאדם הנקרא הוא חד

ואופן התפלה); דרך (וזוהי למעלה" מלמטה "העלאה
למטה" מלמעלה "המשכה בחינת הנקרא הוא השני
יש האופנים משני אחד ובכל התורה). דרך (וזוהי
צריך אדם כל לכן, (ואשר בשני שאינה מיוחדת מעלה

בתפלה). וגם בתורה גם לעסוק

למעלה" מלמטה "העלאה בין ההבדל נקודת -
למטה": מלמעלה ל"המשכה

מתייגע שהנברא היינו למעלה" מלמטה "העלאה
וחומריותו, מגשמיותו עצמו את "לנתק" עצמו בכחות
- יכולתו כפי הבורא אל ולהתקרב עצמו את לרומם
שלב, אחרי שלב למעלה" מלמטה "עולה הוא זו ובדרך
של הפנימי התוכן וזהו הקב"ה. אל ויותר יותר ומתקרב
לאלקות. ומתקרב האדם עולה שבה התפלה, עבודת

עובד האדם שבה היא זו בעבודה המעלה והנה,
היות - לאידך אבל עצמו", ב"כחות ומתייגע
עצמו, בכחות רק היא זו בדרך להקב"ה שהתקרבותו
מצומצם אלקי לאור אלא להגיע יכול אינו הרי

ומוגבל.

פירושה למטה" מלמעלה "המשכה ואילו
היינו למטה", "מלמעלה הקדושה אור את שממשיכים
הקב"ה) של (אורו ה"מעלה" את ממשיכים זו שבדרך

שהוא והגבלה"למעלה"כפי צמצום שיאירבלי -

האדם. ובנפש הזה בעולם "למטה" ויתגלה

אור את להמשיך לאדם לו אפשר כיצד אך
תורתו: את הקב"ה לנו נתן כך לשם - למטה? השכינה
שהיא הקדושה, התורה את לומד שהאדם ידי על
(חכמתו האלקי האור נמשך יתברך, ורצונו חכמתו

למטה". "מלמעלה יתברך) ורצונו

"כי וא"ו, מלא "קול" תורה גבי נאמר ולפיכך
על מורה למטה] מלמעלה הנמשך קו [שהוא הוי"ו
; התורה" ידי על ו"היינו למטה", מלמעלה ההמשכה
האור ונתגלה נמשך התורה קול ידי שעל כלומר,

למטה. האלקי

.äæ ïéðò øåàéáå
התפלה, ענין את באריכות לבאר רבינו מתחיל [כאן

" למעלהשהוא מלמטה ענין"בחינת את יבאר ה ובפרק ;

" שהוא למטההתורה מלמעלה :]"בחינת

òîù úàéø÷ úåöî íåé÷ àéä äìôúä ïéðò äðä éë
.à"îá ù"îë 'åâå úáäàå
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

חיות בחינת יש ודומם בצומח אפילו זה דרך ועל
יתבטל שלא אותו ומהווה המקיימו רוחנית אלקית
הבריאה. קודם כמו לגמרי ואפס אין להיות מישותו

נברא בכל שישנה הרוחנית שהחיות להדגיש, [ויש
החיות אינה כאן מןהגשמיתהאמורה הבאה שבנבראים,

לחיות הכוונה אלא גופם, את המחי' האלקיתהנפש

ענין כל כי - אותו ומחי' המקיימת היא שהיא שבו,
ית' הוא שרק מהקב"ה, אלא בא אינו והחיים הקיום
הוא ונברא נברא כל של והחיות והקיום החיים, כל מקור

ולקיימו. להחיותו בתוכו המלובש האלקי מהכח רק

להחיות אדם ובני חיים בעלי בנפש שישנו והכח
הוא אלא) עצמה, מצד מהנפש נובע (אינו גופם את

אלקימ באכח החיים ענין כל כאמור, כי בה, המלובש
ית']. ממנו רק

úåéçäå úåéðçåøäå[ה],áåèå íééç àåä éäìà
.ãñôðå äìë àåäù ,òøå úåî àåä úåéîùâäå

את היום לפניך נתתי "ראה הכתוב פירוש וזהו
שני שהם - הרע" ואת המות ואת הטוב ואת החיים
וחלק הגשמי חלק ונברא, נברא שבכל החלקים

הרוחני:

הוא נברא שבכל האלקית) (החיות הרוחני החלק
וה"חייםה" ה"טוב" הוא - הגשמי והחלק שבו, "מות"

".רעוה"

כליון לה אין . הרוחניות. הנפשיות "החיות כי
חי האלקי חיות . בחיים. [לעולם] ותשאר כלל, והפסד

לנצח"; וקיים נקראלעד נברא שבכל הגשמי משא"כ
וכאשר עצמו, מצד חיות שום לו שאין לפי "מות",
אותו, המהוה האלקית הרוחנית החיות ממנו מסתלקת

" הוא ונפסדהרי מהגוף".כלה הנפש הסתלקות "כמו ,"

כלומר:

עצמו מצד הגוף הנה הגשמי הגוף שבחיי כשם
זו לא הרי הגוף, מן הנפש בהסתלק כי - "מת" הוא
שהוא זאת עוד אלא חיים, רוח בלי נשאר שהוא בלבד
הוא הגוף וגשם חומר שעצם היינו לעפר, ונעשה נרקב
שבעולם, הגשמיים הדברים בכל הוא כך - ונפסד כלה
קיומם וכל ("מות") ונפסדים" "כלים הם עצמם שמצד

בהם. המלובשת האלקית החיות מצד אלא אינו

עדיין כשהם אפילו הנה שכן, הםבקיומםוכיון הרי
כלל). קיום להם אין עצמם שמצד (כיון "מות" נקראים

בחיים", "ובחרת בתורה נצטווינו זה ועל -

את יחשיב אל הגשמיים בדברים עוסק כשאדם כלומר:
וירצה עצמו, בפני לדבר שבהם ה"גשמי" החלק
מצד הגשמי הרי (כי הגשמי הדבר ועצם מגוף ליהנות
ה"חיים" בחלק רק יבחר אלא "מות"), אלא אינו עצמו
אותם, המחי' האלקי הכח היינו שבהם, ו"הטוב"
כוונה מתוך רק הגשמיים בעניניו שיעסוק כלומר
"כל (כענין ה' לעבודת בהם שישתמש ידי על אלקית,

שמים"). לשם יהיו מעשיך

האהבה מצות את מדגיש הכתוב מדוע יובן [ומעתה

" גו'דוקא, אלקיך ה' את לאהבה . בחיים. עלובחרת כי - "

ב זו בחירה וחיים"ידי ה'טוב"" לאהבת להגיע יוכל "

שממשיך:] וכמו באמת,

.íãàä äàøé äæîå
נברא שבכל האלקי שהכח אצלו שיתאמת לאחרי

החיים הללו)הוא הדברים מתוך (כלומר, "מזה" שלו,
הכרה: לידי ויבא יתבונן היינו האדם", "יראה

úåéîùâäù íùëù[שב]éáâì ìèá øáã ìë
ìôè óåâä äðä åîöò íãàá ïëå ,åäééçîä úåéðçåøä

.åáù úåéçäå úåéðçåøä éáâì ìèáå
דבר שבכל הגשמי שהחלק ומכיר מבין אדם כל
אותו; המחי' והרוחניות החיות לגבי ובטל טפל הוא
טפל ש"הגוף עצמו, אצל בחוש ורואה מכיר הוא וכן
וכל, מכל שבו") והחיות ("הרוחניות נפשו אל ובטל"

] של ברצונו שעולה מיד ידו"כי לפשוט ה]אדם נפש
ומיד, תיכף הנפש] [של לרצונו נשמעות הן רגלו, או
כלל, שהיי' שום ובלי להן, ואמירה ציווי שום בלי

ברצונו". כשעלה ממש כרגע אלא

כמו הנפש לרצון נשמע אינו הגוף אומרת: זאת
הוא העבד שהרי אדונו, לפקודת המציית עבד
עצמו את שמכניע אלא עצמו בפני מציאות סוף-סוף
הנפש, אל לגמרי ובטל טפל הוא הגוף ואילו לאדונו,
האברים ולכן הנפש, הוא הוא הגוף של שה"אני" עד

הנפש לרצון ממילאנשמעים ובדרך .מאליהם

ש והחיות"[ומאחר הרוחניות לגבי ובטל טפל הגוף

כנשבו ל:]""

.ãàî ãàîá åùôð ééç úà áäåà ïëì
הטביע (שכן הטבע מצד עצמו את אוהב אדם כל

" היא זו ואהבה נברא), כל של בטבע במאדהקב"ה

לאישמאד אשר ד"כל מוגבלת, בלתי אהבה כלומר, ,"
נפשו". בעד יתן
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התפלה עבודת של הפנימי ("עבודההתוכן
מה וזהו באלקות, נפשו ולדבק "לקרב הוא - שבלב")
חרס, כלי התופל וכמו התחברות, לשון הוא שתפלה

באלקות"; נפשו והתחברות התקשרות דהיינו

התעוררות ידי על היא באלקות הנפש והתקשרות
מדתהאהבהמדת של האמיתי התוכן זהו שהרי ,

עם ולהתחבר להתקרב בלב והמשיכה הרצון - האהבה
- ה' אהבת של ענינה גם הוא וכך האהוב; הדבר
ית'. בו לדבקה והחפץ והרצון לאלקות הלב משיכת
הוא בתפלה ה' עובדי של והיגיעה העבודה "כל ולכן,
באים האהבה ידי על כי האהבה", למדת לבוא
שהתפלה מה וזהו - ית' בו ודביקות להתקשרות

"עבודה ברגששבלבנקראת היא האהבה מדת (כי "
הלב).

"קיום - הוא התפלה עבודת שעיקר מובן זה ולפי
"ואהבת הכתוב את אומרים שבה שמע", קריאת מצות

אלקיך"; ה' את

ואמירת שמע קריאת שמצות ופשוט, מובן הנה, כי
רק ענינה (אין אלקיך" ה' את "ואהבת אמירההפסוק

מטרתהבשפתיים אלא) ה', את לאהוב מצוה שיש
אכן והקריאה האמירה עם שביחד מצותיקייםהיא,

ירגישבפועל"ואהבת" אכן שעה שבאותה היינו, -

שמע, קריאת אמירת שזמן ונמצא לאלקות. אהבה
שקבעה ביום הזמן הוא וגו'", "ואהבת אומרים שבה

להשי"ת. אהבה רגשי בלבו האדם שיעורר התורה

כולה. התפלה כל של תכליתה היא והיא

íãå÷ äìôúä øãñ ìë ïë íâ åð÷ú äæ øáã ìòå
òîù úàéø÷á åéìò ìá÷éù éãë ,òîù úàéø÷

.ïî÷ì øàáúéù åîëå ,úîàá úáäàå
ברכות - שמע קריאת שלפני התפלה חלקי כל
כדי נתקנו - שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי השחר,
כשיאמר באמת ה' אהבת לידי להגיע לאדם לסייע
[סדר] ש"שאר במ"א רבינו וכלשון שמע; קריאת

כנודע". שמע, הקריאת ביאור הוא התפלה

מצות לקיים הוא התפלה ענין שעיקר שנתבאר [אחר

""באמתואהבת" לבאר צריך מעתה הרי מתפללים, "איך

התפלה; ידי על כזו אהבה משיגים איך כלומר, -

בשר אדם יכול כיצד תחילה, להבין יש זה ודםולצורך

ה' אהבת לידי נמשךבאמתלבא הגשמי האדם והרי

להגיע יוכל איך כן ואם גשמיים, תענוגים אחרי בטבעו

לאלקות? אמיתית ותשוקה משיכה בלבו שירגיש כך לידי

שממשיך:] וזהו

àéä åæ äáäà éãéì íãàä úà äàéáîä êøãä äðäå
úàå íééçä úà íåéä êéðôì éúúð äàø áåúëù äî
äáäàì ,íééçá úøçáå ,òøä úàå úåîä úàå áåèä

.'åâå êééç àåä éë ,êé÷ìà 'ä úà
לבא האדם יוכל כיצד מפורש נצבים פרשת בסוף
נתתי "ראה אומר, והכתוב המצוות, כל קיום לידי
ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך
"ובחרת לאדם התורה מורה לכך ובהמשך הרע",
כי גו' בקולו לשמוע אלקיך ה' את לאהבה . בחיים.

חייך". הוא

החיים כי הוא פשוטם לפי הכתובים פירוש והנה,
זה התלויים דברים שני הם והרע, המות וכן והטוב,
בדרכיו ללכת גו' ["לאהבה טוב תעשה "אם - בזה
לך הרי גו'"] ומשפטיו וחקותיו מצותיו ולשמור
יכיר וכשאדם המות", לך הרי רע תעשה ואם החיים,
ידי על בחיים, יבחר בוודאי בטוב, תלויים החיים כי

והמצוות. התורה את שישמור

הדגישה מה מפני מובן אינו זה פירוש לפי אך
ענין את .האהבההתורה חיים. "ובחרת אתלאהבה-

" נאמר הענין בתחילת (וכן גו'" אלקיך אתלאהבהה'
ענין לכאורה והרי גו'"), בדרכיו ללכת אלקיך ה'
שהוא - המצוות כל בשמירת תלוי בחיים הבחירה
ואם וגו'". וחקותיו מצותיו "ולשמור כדכתיב "הטוב",

מצות את מפרט שהכתוב הטעם מהו ה'כן, אהבת

דוקא?

ידי שעל אלה, בכתובים הפנימי הפירוש לפי אבל
האדם "יבא בחיים האהבהממילאהבחירה לבחינת

הכתוב שאומר מה מובן - ונפש" לב בכל אלקית
בחיים" .ובחרת .לאהבה. אלקיך. ה' הואאת כי

בסמוך).חייך שיתבאר (וכפי ,"

הפנימי התוכן את לבאר מקדים - זה ענין להבין [כדי

" הטובבכתוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ואתראה

הרע ואת :]"המות

.úåéðçåøå úåéîùâ ùé äæä íìåòá øáã ìëá éë
בחושים (הנתפסת נברא שבכל הגשמיות מלבד

נברא בכל יש האדם) של היארוחניותהגשמיים -

הנברא. גשם את ומהווה המחי' האלקית החיות בחינת
"רוחניות" שהיא שבהם הנפש הנה - ומדבר בחי וכמו
ובהסתלק המדבר, או הבעלֿחי גוף את המחי' היא
חיותו, ונתבטלה חי מגדר הגוף יצא הגוף מן הנפש
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קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

חיות בחינת יש ודומם בצומח אפילו זה דרך ועל
יתבטל שלא אותו ומהווה המקיימו רוחנית אלקית
הבריאה. קודם כמו לגמרי ואפס אין להיות מישותו

נברא בכל שישנה הרוחנית שהחיות להדגיש, [ויש
החיות אינה כאן מןהגשמיתהאמורה הבאה שבנבראים,

לחיות הכוונה אלא גופם, את המחי' האלקיתהנפש

ענין כל כי - אותו ומחי' המקיימת היא שהיא שבו,
ית' הוא שרק מהקב"ה, אלא בא אינו והחיים הקיום
הוא ונברא נברא כל של והחיות והקיום החיים, כל מקור

ולקיימו. להחיותו בתוכו המלובש האלקי מהכח רק

להחיות אדם ובני חיים בעלי בנפש שישנו והכח
הוא אלא) עצמה, מצד מהנפש נובע (אינו גופם את

אלקימ באכח החיים ענין כל כאמור, כי בה, המלובש
ית']. ממנו רק

úåéçäå úåéðçåøäå[ה],áåèå íééç àåä éäìà
.ãñôðå äìë àåäù ,òøå úåî àåä úåéîùâäå

את היום לפניך נתתי "ראה הכתוב פירוש וזהו
שני שהם - הרע" ואת המות ואת הטוב ואת החיים
וחלק הגשמי חלק ונברא, נברא שבכל החלקים

הרוחני:

הוא נברא שבכל האלקית) (החיות הרוחני החלק
וה"חייםה" ה"טוב" הוא - הגשמי והחלק שבו, "מות"

".רעוה"

כליון לה אין . הרוחניות. הנפשיות "החיות כי
חי האלקי חיות . בחיים. [לעולם] ותשאר כלל, והפסד

לנצח"; וקיים נקראלעד נברא שבכל הגשמי משא"כ
וכאשר עצמו, מצד חיות שום לו שאין לפי "מות",
אותו, המהוה האלקית הרוחנית החיות ממנו מסתלקת

" הוא ונפסדהרי מהגוף".כלה הנפש הסתלקות "כמו ,"

כלומר:

עצמו מצד הגוף הנה הגשמי הגוף שבחיי כשם
זו לא הרי הגוף, מן הנפש בהסתלק כי - "מת" הוא
שהוא זאת עוד אלא חיים, רוח בלי נשאר שהוא בלבד
הוא הגוף וגשם חומר שעצם היינו לעפר, ונעשה נרקב
שבעולם, הגשמיים הדברים בכל הוא כך - ונפסד כלה
קיומם וכל ("מות") ונפסדים" "כלים הם עצמם שמצד

בהם. המלובשת האלקית החיות מצד אלא אינו

עדיין כשהם אפילו הנה שכן, הםבקיומםוכיון הרי
כלל). קיום להם אין עצמם שמצד (כיון "מות" נקראים

בחיים", "ובחרת בתורה נצטווינו זה ועל -

את יחשיב אל הגשמיים בדברים עוסק כשאדם כלומר:
וירצה עצמו, בפני לדבר שבהם ה"גשמי" החלק
מצד הגשמי הרי (כי הגשמי הדבר ועצם מגוף ליהנות
ה"חיים" בחלק רק יבחר אלא "מות"), אלא אינו עצמו
אותם, המחי' האלקי הכח היינו שבהם, ו"הטוב"
כוונה מתוך רק הגשמיים בעניניו שיעסוק כלומר
"כל (כענין ה' לעבודת בהם שישתמש ידי על אלקית,

שמים"). לשם יהיו מעשיך

האהבה מצות את מדגיש הכתוב מדוע יובן [ומעתה

" גו'דוקא, אלקיך ה' את לאהבה . בחיים. עלובחרת כי - "

ב זו בחירה וחיים"ידי ה'טוב"" לאהבת להגיע יוכל "

שממשיך:] וכמו באמת,

.íãàä äàøé äæîå
נברא שבכל האלקי שהכח אצלו שיתאמת לאחרי

החיים הללו)הוא הדברים מתוך (כלומר, "מזה" שלו,
הכרה: לידי ויבא יתבונן היינו האדם", "יראה

úåéîùâäù íùëù[שב]éáâì ìèá øáã ìë
ìôè óåâä äðä åîöò íãàá ïëå ,åäééçîä úåéðçåøä

.åáù úåéçäå úåéðçåøä éáâì ìèáå
דבר שבכל הגשמי שהחלק ומכיר מבין אדם כל
אותו; המחי' והרוחניות החיות לגבי ובטל טפל הוא
טפל ש"הגוף עצמו, אצל בחוש ורואה מכיר הוא וכן
וכל, מכל שבו") והחיות ("הרוחניות נפשו אל ובטל"

] של ברצונו שעולה מיד ידו"כי לפשוט ה]אדם נפש
ומיד, תיכף הנפש] [של לרצונו נשמעות הן רגלו, או
כלל, שהיי' שום ובלי להן, ואמירה ציווי שום בלי

ברצונו". כשעלה ממש כרגע אלא

כמו הנפש לרצון נשמע אינו הגוף אומרת: זאת
הוא העבד שהרי אדונו, לפקודת המציית עבד
עצמו את שמכניע אלא עצמו בפני מציאות סוף-סוף
הנפש, אל לגמרי ובטל טפל הוא הגוף ואילו לאדונו,
האברים ולכן הנפש, הוא הוא הגוף של שה"אני" עד

הנפש לרצון ממילאנשמעים ובדרך .מאליהם

ש והחיות"[ומאחר הרוחניות לגבי ובטל טפל הגוף

כנשבו ל:]""

.ãàî ãàîá åùôð ééç úà áäåà ïëì
הטביע (שכן הטבע מצד עצמו את אוהב אדם כל

" היא זו ואהבה נברא), כל של בטבע במאדהקב"ה

לאישמאד אשר ד"כל מוגבלת, בלתי אהבה כלומר, ,"
נפשו". בעד יתן
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

ודעה נפש בעלי כולן והגלגלים הכוכבים "כל
שאמר מי את ומכירים ועומדים חיים והם הם, והשכל
משבחים מעלתו ולפי גדלו לפי אחד וכל העולם, והי'

המלאכים". כמו ליוצרם ומפארים

ה סיבת גם -השתחוואהוזוהי מערב כלפי שלהם
הבא (כמו מוחלט ביטול על מורה השתחוואה והרי
כתוצאה שהיא - לפניו) ומשתחווה המלך לפני

שמהשגתם "בעבור - שכלית ראי' רואים(בבחינת

אותםמשיגיםו ומחי' המהוה וקיומם "חיותם שכל ("

לגבי ובטל טפל שה"גוף וכמו ה', מאת הם ומקיימם"
והחיות לגביהרוחניות לגמרי מתבטלים הם כך שבו",

וקיומם. חיותם שהוא הקב"ה

כולם, את מחי' "ואתה בכתוב מרומז זה [דבר
אלו ענינים שני כי משתחוים", לך השמים וצבא

ד" הענין את משיגים שהם לפי בזה: זה ואתהתלוים

כולם את הםמחי' לכן "לךמתבטלים", - ית' אליו
משתחוים"].

íãàä äàøé äæù ,'åâå êéðôì éúúð "äàø" åäæå
.úééùåç 'éàøá íéðéòì

" בכתוב הפנימי הפירוש גו'ראהוזהו לפניך נתתי
":החייםאת

" - לאדם אומר לךראההקב"ה ניתנה כלומר, ,"

(בראי'לראותהיכולת -חושיתבעיניך החיים" "את (
העולם), (ובכל בך המלובשת האלקית החיות היינו,

האמיתיים. חייך היא שהיא

ב זאת לראות ניתן כיצד חושית"[אך אי"ראי' והרי ,

" לראות ממשיךחיותאפשר זה על - בשר? בעיני רוחנית "

ומבאר:]

.åîåé÷å åúåéç äàåø éøäù
שייך שאינו ביותר, פשוט איש גם - אדם כל
יודע - עמוקה להתבוננות שכן וכל שכלית להבנה
ואף גופו; את המחי' נפש בו שיש מוחלטת בוודאות
מכל בשר, בעיני עצמה הנפש את לראות יכול שאינו
ויודע חי, שגופו בשר בעיני רואה שהוא מאחר מקום,
מתאמתת נפשו מציאות הרי מנפשו, באה זו שחיות
נפשו את "רואה" הוא כאילו גמורה, בוודאות אצלו

בשר .בעיני

מישראל אחד שכל שמאחר נמצא זה פי ועל
מקור הוא שהקב"ה מאמינים בני מאמינים הם (שכולם
וקיומו", "חיותו את בשר בעיני "רואה" החיים) כל

הםיודעוהוא אלה שחיים האמת את מהקב"הבבירור

וה"הסתכלות" ההתבוננות ידי על הרי - החיים) (חיי
ב"ראי' אצלו להתאמת יוכל שכלו, בעין בזה החזקה

ממש.חושית חייך" "הוא שהקב"ה "

האדם כאשר כולו. העולם כל חיות לענין הוא וכן
מלא שהוא במוחש ורואה בעולם ומסתכל מתבונן

רקחיי הם אלה שחיים בוודאות לו שברור כיון הרי ם,
במוחשאלקיכח אלקות רואה הוא כאילו זה הרי ,

ממש.

כלומר:

הכח את "לראות" יכול אינו גשמי שאדם אע"פ
חיהאלקי שהעולם והידיעה הנבראים, כל את המחי'

הפשוטה האמונה מכח רק לו באה מאלקות רק וקיים
איננה זו אמונה (והרי ישראל כל בנפש הנטועה
גורע זה אין מקום מכל - מוחשית") "ראי' בבחינת
בעין וראי' הסתכלות ידי (על להגיע מהאפשרות כלל
זאת רואה כאילו באלקות" חושית "ראי' לידי שכלו)
נפשו את ראה לא שהאדם שזה כשם - בשר בעיני
נפש, לו שיש בכך ההכרה את כלל מחליש אינו מעולם

נפשו את רואה כאילו אצלו ברורה זו הכרה בעיניאלא

.בשר

- אלקה" אחזה "מבשרי נאמר זה אחזה["ועל

"מבשרי"; באה] זו "ראי'" [ובחינת ראי', בחי' דוקא,
וקיומו הגוף חיות [את] שרואה בשביל בבשרו, שכמו

הוא] היאיודע[הרי שהיא בו, היא נפשו כי ומרגיש
מאחר אלקה", "אחזה כך - כו' הגוף את המחי'
לגבי . . גדול" "גוף כמו שהם העולמות שרואין
אותם והמחי' המהוה ב"ה סוף מאין שבתוכם החיות
קטן") ("גוף האדם גוף שבתוך כמו [כלומר: ומקיימם.
כלה הוא הרי (ובלעדה הגוף את המחי' נפש מלובשת
ו"נפשו" גדול", "גוף כמו הוא העולם כל כך ונפסד),
ולקיימו]. להחיותו בו המלובש האלקי הכח היא

מורגשת זו רואהוידיעה "אחזה",כאילו לשון וזהו .
ראי'"] של תרגום הוא "אחזה" כי

ïëå[האדם].íéîùä àáö ìù äàåçúùää äàåø
את במוחש" "רואה שהאדם לכך החיותבנוסף

אתהאלקית גם רואה הוא הרי (כנ"ל), ביטולשבו

חיותםלאלקותהנבראים ית' שהוא זו הכרה (מחמת
" בשרוקיומם) שלממשבעיני "ההשתחוואה שהרי - "

לעיניים הנראה דבר היא לשכינה השמים" צבא
מערב, כלפי יום בכל הילוכם את שרואים הגשמיות,
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אוהב הוא שאותו עצמו" ה"אדם הוא מי אך
הם אלה אלא הגשמי, גופו זה אין מאד"? "במאד

"החיים נפשושבו, אינוחיי לגופו, שאוהב מה ד"גם ."
שהיא הרוחנית, החיות מצד רק החומר, עצם מצד
הרוחניות לגבי ובטל טפל ש"הגוף לפי והיינו נפשו".
רק היא הגוף של מהותו וכל כנ"ל, שבו" והחיות
ששייך היחידי הדבר ולכן הנפש, רצון למלאות אמצעי

נפשו. חיי הם לאהוב

הנ כל את ויבין יתבונן שהאדם ידי שהגשמי"[ועל - ל

" הוא עצמו) האדם גוף זה (ובכלל דבר ובטלשבכל טפל

שבו והחיות הרוחניות ""לגבי הוא לכן ואשר את, אוהב

מאד במאד נפשו "חיי - האדם" יראה אשר:]מזה ויבין, "

.'ä úà áåäàì íãàì ùé ïëî øúåéå ïë

àåä éë" úéùåç 'éàøá åìëù ïéòá ìëúñé øùàë
.íééçä ééçå øå÷î àåäù ,ùîî "êééç

של החיים הוא שהקב"ה הכרה לידי יבוא כשאדם
הוא שהרי האדם], חיי גם [כולל שבעולם דבר כל
אזי - החיים") "חיי (ונקרא החיים" "מקור יתברך
חיי את "אוהב הוא שאם מסקנא לידי יבוא בהכרח
להיות צריכה מכן" ויותר "כן מאד", במאד נפשו

ש להקב"ה החייםאהבתו וזהוהאמיתייםהוא שלו,
אלקיך ה' את "לאהבה הכתוב חייךשאמר הוא ".כי

האהבה את באמת ירגיש שהאדם שכדי אלא
במסקנא די לא נפשו, מחיי יותר שכליתלהקב"ה

אלא - חייך" הוא ו"כי החיים כל מקור הוא שהקב"ה
" ובחוזק)"להסתכלעליו כדיולהתבונן(בעיון עד בזה

" שיהא שכלו"."רואהכך "בעין זאת

כלומר:

ידי (על הגשמית הראי' כח באדם שיש כשם
וכאשר - מאד עד חזק כח שהוא הגשמיים), העיניים
מאד נחקקת הדבר צורת הרי דבר, איזה רואה האדם
לא הדבר במציאות שהוודאות עד ונפשו, מוחו בעומק
הנקרא נעלה כח באדם יש כך - כלל לספק ניתנת
שהבנתו היינו, שכלו"), "עין ידי (על שכלית" "ראי'
עד כך כדי עד ובהירות ברורות הן דבר באיזה והשגתו
בו להטיל ניתן ולא הדבר, את "רואה" הוא שכאילו

ספק. כל

בעניננו: גם וכך

נפשו, מחיי יותר ה' לאהבת באמת להגיע כדי
ו ראי' מהאדם שכלונדרשת בעין זההסתכלות בענין

חייך". "הוא שהשי"ת

בעניננו: זאת להכיר ניתן כן על ויתר

אותו לתפוס אפשר שאי - רוחני דבר כלל, בדרך
"לראות" ניתן - האדם של הגשמיים מהחושים באחד

ב"ראי' ראי'שכליתרק שהיא בראי'רוחנית,", לא אבל
ממש,מוחשית חייך" "הוא שהקב"ה זה ענין ואילו ;

גשמית בעין לראות אפשר אי זה את שגם אע"פ הנה
זאת להכיר ניתן מקום מכל השכל", ב"עין רק אלא

"ראי' והתאמתותחושיתבבחינת בוודאות היינו, - "

בעיני במוחש זאת רואים כאילו כך, כל וחזקה גמורה
בשר.

ה האדם שאצל מובן, הנפעלתגשמי- ההתאמתות ,

"ראי' ידי יותרמוחשיתעל הרבה וחזקה גדולה היא "

"ראי' ידי שעל שכלורוחניתמההתאמתות "עין של ""

בלבד.

להגיע כדי האדם מן נדרשת כזו והתאמתות וראי'
ה': לאהבת

רואה הוא עדומסתכלכאשר שכלו", "בעין
הקב"ה כיצד חושית", "ראי' של באופן אצלו שמתאמת
אהבה רגשי בלבבו ירגיש אזי ממש, חייך" "הוא

עוד מאד", "במאד נפשו".יותרלהקב"ה "חיי מאהבת

øîàîë ,íéåçúùî êì íéîùä àáö ìëå ïéðò åäæå
ïëå .äðå÷ì äåçúùîå áøòîá úò÷åù äîçäù ì"æø

.úåìæîä ìë
חייו הוא שהקב"ה ההכרה ידי שעל - זה ענין
בצבא נראה - לאלקות הנברא מתבטל האמיתיים

לך השמים "וצבא כמ"ש וביארומשתחויםהשמים, ,"
שוקעת "שהחמה מה היא זו שהשתחוואה רז"ל
"להקב"ה, היינו - לקונה שלום ליתן כדי במערב"
הולכת מערב עד שמגעת וכיון במערב, שהשכינה

שוקעת". היא ולכן הקב"ה, לפני ומשתחוה

("גלגלים") המזלות בכל זה ביטול רואים אנו וכן
ממערב הוא טבעם מצד והמזלות הכוכבים הילוך כי -
ממזרח יום בכל והולכים מסתובבים ואעפ"כ למזרח,
כי למערב משתחוים שיהיו כדי טבעם), (כנגד למערב

השכינה. היא שם

" השמים לצבא שיש כךביטול[ומה כל גדול "

הוא:] - יום בכל לשכינה שמשתחוים

äåäîä íîåé÷å íúåéç íéâéùîå íéàåøù øåáòá
.íîéé÷îå íúåà 'éçîå

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



קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ודעה נפש בעלי כולן והגלגלים הכוכבים "כל
שאמר מי את ומכירים ועומדים חיים והם הם, והשכל
משבחים מעלתו ולפי גדלו לפי אחד וכל העולם, והי'

המלאכים". כמו ליוצרם ומפארים

ה סיבת גם -השתחוואהוזוהי מערב כלפי שלהם
הבא (כמו מוחלט ביטול על מורה השתחוואה והרי
כתוצאה שהיא - לפניו) ומשתחווה המלך לפני

שמהשגתם "בעבור - שכלית ראי' רואים(בבחינת

אותםמשיגיםו ומחי' המהוה וקיומם "חיותם שכל ("

לגבי ובטל טפל שה"גוף וכמו ה', מאת הם ומקיימם"
והחיות לגביהרוחניות לגמרי מתבטלים הם כך שבו",

וקיומם. חיותם שהוא הקב"ה

כולם, את מחי' "ואתה בכתוב מרומז זה [דבר
אלו ענינים שני כי משתחוים", לך השמים וצבא

ד" הענין את משיגים שהם לפי בזה: זה ואתהתלוים

כולם את הםמחי' לכן "לךמתבטלים", - ית' אליו
משתחוים"].

íãàä äàøé äæù ,'åâå êéðôì éúúð "äàø" åäæå
.úééùåç 'éàøá íéðéòì

" בכתוב הפנימי הפירוש גו'ראהוזהו לפניך נתתי
":החייםאת

" - לאדם אומר לךראההקב"ה ניתנה כלומר, ,"

(בראי'לראותהיכולת -חושיתבעיניך החיים" "את (
העולם), (ובכל בך המלובשת האלקית החיות היינו,

האמיתיים. חייך היא שהיא

ב זאת לראות ניתן כיצד חושית"[אך אי"ראי' והרי ,

" לראות ממשיךחיותאפשר זה על - בשר? בעיני רוחנית "

ומבאר:]

.åîåé÷å åúåéç äàåø éøäù
שייך שאינו ביותר, פשוט איש גם - אדם כל
יודע - עמוקה להתבוננות שכן וכל שכלית להבנה
ואף גופו; את המחי' נפש בו שיש מוחלטת בוודאות
מכל בשר, בעיני עצמה הנפש את לראות יכול שאינו
ויודע חי, שגופו בשר בעיני רואה שהוא מאחר מקום,
מתאמתת נפשו מציאות הרי מנפשו, באה זו שחיות
נפשו את "רואה" הוא כאילו גמורה, בוודאות אצלו

בשר .בעיני

מישראל אחד שכל שמאחר נמצא זה פי ועל
מקור הוא שהקב"ה מאמינים בני מאמינים הם (שכולם
וקיומו", "חיותו את בשר בעיני "רואה" החיים) כל

הםיודעוהוא אלה שחיים האמת את מהקב"הבבירור

וה"הסתכלות" ההתבוננות ידי על הרי - החיים) (חיי
ב"ראי' אצלו להתאמת יוכל שכלו, בעין בזה החזקה

ממש.חושית חייך" "הוא שהקב"ה "

האדם כאשר כולו. העולם כל חיות לענין הוא וכן
מלא שהוא במוחש ורואה בעולם ומסתכל מתבונן

רקחיי הם אלה שחיים בוודאות לו שברור כיון הרי ם,
במוחשאלקיכח אלקות רואה הוא כאילו זה הרי ,

ממש.

כלומר:

הכח את "לראות" יכול אינו גשמי שאדם אע"פ
חיהאלקי שהעולם והידיעה הנבראים, כל את המחי'

הפשוטה האמונה מכח רק לו באה מאלקות רק וקיים
איננה זו אמונה (והרי ישראל כל בנפש הנטועה
גורע זה אין מקום מכל - מוחשית") "ראי' בבחינת
בעין וראי' הסתכלות ידי (על להגיע מהאפשרות כלל
זאת רואה כאילו באלקות" חושית "ראי' לידי שכלו)
נפשו את ראה לא שהאדם שזה כשם - בשר בעיני
נפש, לו שיש בכך ההכרה את כלל מחליש אינו מעולם

נפשו את רואה כאילו אצלו ברורה זו הכרה בעיניאלא

.בשר

- אלקה" אחזה "מבשרי נאמר זה אחזה["ועל

"מבשרי"; באה] זו "ראי'" [ובחינת ראי', בחי' דוקא,
וקיומו הגוף חיות [את] שרואה בשביל בבשרו, שכמו

הוא] היאיודע[הרי שהיא בו, היא נפשו כי ומרגיש
מאחר אלקה", "אחזה כך - כו' הגוף את המחי'
לגבי . . גדול" "גוף כמו שהם העולמות שרואין
אותם והמחי' המהוה ב"ה סוף מאין שבתוכם החיות
קטן") ("גוף האדם גוף שבתוך כמו [כלומר: ומקיימם.
כלה הוא הרי (ובלעדה הגוף את המחי' נפש מלובשת
ו"נפשו" גדול", "גוף כמו הוא העולם כל כך ונפסד),
ולקיימו]. להחיותו בו המלובש האלקי הכח היא

מורגשת זו רואהוידיעה "אחזה",כאילו לשון וזהו .
ראי'"] של תרגום הוא "אחזה" כי

ïëå[האדם].íéîùä àáö ìù äàåçúùää äàåø
את במוחש" "רואה שהאדם לכך החיותבנוסף

אתהאלקית גם רואה הוא הרי (כנ"ל), ביטולשבו

חיותםלאלקותהנבראים ית' שהוא זו הכרה (מחמת
" בשרוקיומם) שלממשבעיני "ההשתחוואה שהרי - "

לעיניים הנראה דבר היא לשכינה השמים" צבא
מערב, כלפי יום בכל הילוכם את שרואים הגשמיות,
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

קודםÊ·Â‰(כד) התמיד שדם מה המערכה סדר ענין יובן
נק' שהנשמות ידוע דהנה כו' נרות ב' להטבת
ענין עיקר וכל דמנורה נרות ז' הן נש"י וכללות נרות
למדו' שבראש החכמה אור להאיר רק הוא הנרות הדלקות
שעי"ז קודם התמיד דם וע"כ כנ"ל שבלב החיים דרוח
לבבך דבכל אהבה וכמו הנרו' הדלקת להיות יוכל דוקא
בכל שהוא שבלב ברוח אור תוס' להיות הגורם שהוא
לדם קודם נרות ה' שהטבת מה (אך וד"ל. כנ"ל נפשך

הענין התמיד דם אחר הוא נרות ב' והטבת הואהתמיד
הנרות להדלקות הנרות הטבת בין הפרש יש שבודאי לפי
בטוב לדלוק שתוכל ופתילה בשמן להכינה הוא שהטבה
הן ופתילה דחכמה שמן הוא הטבתן בנשמות הוא וכך
וידוע כנ"ל במדות דחכמה אור להאיר שיוכל המדות
שאור אור בבקר אבל הנרות ז' כל מדליק היה דבלילה
וכתי' אור הבקר (כמ"ש כנ"ל בלא"ה מאיר וחסד החכמה
א"צ ע"כ נרות שנק' בכנ"י מאיר דתור' אור שאז אור ותו'
עיקר שמשם צ"ע יסוד בחי' שהוא הו' נר רק להדליק

שהטבת וזהו כו' לצ"ע זרוע אור כמ"ש דנשמות אור האר'
עד שזהו מחכמה לקבל מוכנים יהיו המדות שהן נרות ה'
בשמע והוא יותר ולא אתפשטת הוד עד דבינה לבד הוד
דחכמה אור להיות בהטבתו מבין לבא דבינה ישראל
דם אחר רק עדיין האור שנדלק לא אבל במדות מאיר
ב' הטבת שזהו במדות דחו"ב אור ימשיך שעי"ז התמיד
הן האחרונות נרות שב' לפי דוקא התמיד שאחר נרות
במל' להאיר הששי דנר ההדלקה שהוא ומל' יסוד
כנ"ל דתורה דחכמה מאור ממש נרות שנק' נש"י בכללות
הוא האדם כי לתמיד קודם נרות ה' הטבת הטעם ולזה
בהטבתן אלו נרות ה' לא ואם לבהמה תחלה המקריב
דם הי' לא כו' ראשך על ושמן כמ"ש ופתילה בשמן
להיות שיכול הוא דוקא התמיד דם ואחר כו' עול' שבלב
אדם בפי' הנ"ל מטעם הו' הנר והדלקת נרות ב' הטבת
כו' החכמה מן אורו להאיר לאדם מעלה שבהמה ובהמה
נרות ב' להטבת נרות ה' הטבת בין הוא התמיד שדם וזהו

וד"ל): כו'

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

להםÂ‰�‰ב) שימשח לשמואל ה' ציוה שאעפ"כ אחר
שצריכים זו במדריגה עכ"פ שהן מאחר מלך
זו מלוכה בכתר זכה ע"ה המלך דוד הנה היש, לביטול
ע' דוד לזרע המלוכה שנשמור זו מצוה ופי' עד לעולמי
למל' מרכבה בחי' שהי' לפי הוא לזה שזכה ומה בחינוך,

ב חותמים וע"כ רביעי רגל ונק' וביאורדאצי' דוד. מגן ו
בענין המלך דוד ומדריגת שמעלת להקדים יש הענין
של המדריגה מן מעלה למעלה היה ישראל על מלכותו
המלכים בכל כי מזרעו אחריו שהיו המלכים כל שאר
הישראל ידם ועל שבהם פ"א כנ"ל הכוונה הי' שאחריו
המל' שבמדת תחתונה היותר הוא זו ובחי' לה' בטילים
שאחריו המלכים מעלת אלא דהע"ה מעלת כל זה ולא
בענין בו היתה הרבה מזו וגדולה יתירה מעלה בדוד אבל
חכם ואדוני לדוד התקועית האשה כמ"ש אלא מלכותו.
החכמה בחי' דהיינו כ') י"ד (ש"ב אלקים מלאך כחכמת
ויקחהו וכמ"ש בחכמה מלכותו שמעמיד המל' שבמדת
ע"א) ע"ח (תלים עמו ביעקב לרעות כו' צאן ממכלאות

כל על פרטית בהשגחה ומנהיגם עדרו מנהל הרועה שכמו
יזיקוה ולא טובה במרעה רועה שתהי' וכבשה כבשה
עליהם ומשגיח עמו מנהיג הי' דהע"ה כך המזיקים,
לכל ובגשמיות ברוחניות הצטרכותם כל להם להשפיע
המלך מן יכחד לא דבר וכל וכמ"ש מעמו פרטי נפש
ומצדיק המצות קיום על מזהירם שהיה י"ג) י"ח (שמ"ב
פרנסה צריכים ישראל עמך בגשמיות וכן כו' הצדיק את
ידיכם ופשטו לכו ב') ג' (ברכות כו' משביע הקומץ שאין
בדהע"ה הי' המל' שבמדת חכמה בחי' והנה בגדוד.
גדולים צדיקים שהיו הגם שאחריו המלכים בכל משא"כ
האדם מכל ויחכם נאמר בשלמה שהרי מאד וחכמים
חכמה הארת היה שלא חזקי', וכן י"א) ה' א' (מלכים
בדוד הנ"ל ע"ד מלכותם הנהגת לענין בהם מאיר מלמעלה
האירה שבו שלהם הפרטי בניצוץ היינו חכמים שהיו והגם
אשר ובכל ה' בתורת ולהשכיל (להבין חכמה מבחי'
על מלכים שהם במה שלהם המל' בבחי' אבל בעולם)
בדוד אלא הנ"ל ע"ד החכמה בחי' האירה לא בזה העם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לראות לאדם ניתן השמים שבצבא ונמצא, כנ"ל;
המחי'חושיתב"ראי' האלקי" לכח "ביטולם את "

אותם.

סדר כל . "שתקנו. לעיל במ"ש הביאור וזהו -
בקריאת עליו שיקבל כדי שמע, קריאת קודם התפלה
ענין כל הוסד זה "על שכן, - באמת" ואהבת שמע
הנבראים, כל ב"ביטול" שמדבר דזמרה, פסוקי
מן ה' את הללו כמו שירה, ואומרים לבוראם שמכירים

האדם יוכל זה שכל . כמוהשמים. ולהכיר לראות

ממש חושית לבאבראי' האדם יוכל זה ידי ועל . .

שמע בקריאת האלקית דאהבה ומדריגה לבחינה
שאם וכנ"ל, לבבך". בכל אלקיך ה' את ואהבת באמרו
מכן ויותר כן מאד, במאד נפשו חיי את "אוהב האדם
שכלו בעין יסתכל כאשר ה' את לאהוב לאדם יש

חייך". הוא כי חושית בראי'

ìëá êéäìà 'ä úà úáäàå úâøãîì àáé äæ éãé ìòå
òðëð àåä òøä øöéä åìéôàù ,êéøöé éðùá ¯ êááì

.'ä úáäà ãâð ìèáå
ב"ראי' רואה הוא כאילו הנ"ל הסתכלות ידי על
ל"מדריגת - גופא ה' באהבת - לבוא יכול חושית",

וגו' לבבךואהבת יצריך".בכל "בשני רז"ל כפירוש ,"
הקשה הטבעי חום שהוא הרע היצר "שאפילו כלומר,
ובטל נכנע יהי' הוא גם רעה, תאוה לכל כאש שבוער
נמשך להיות האלקית, אהבה ג"כ החומרי בלבו ויקבל
כל ולבטל ועבודתו, ותורתו ה' אחרי הטבעי לב בכל

ממש". האלקית אהבה מצד ה' רצון נגד זר רצון

.åðåöø éðôî êðåöø ìèá ì"æø åøîàù åîëå
לרצון הרע היצר רצון של זו והכנעה ביטול על
לא בודאי כי רצונו", מפני רצונך "בטל רז"ל אמרו ה'
היא כי האלקית, נפשו רצון את האדם שיבטל כיוונו
ית', רצונו שהוא מה רק אלא מלכתחילה רוצה איננה

כלל צורך אלאלבטלואין - ה' רצון מפני רצונה את
הבהמית והנפש הרע היצר רצון על היא הכוונה
"בטל אמרו זה ועל זרים, רצונות להם שיש שבאדם,
רצון כל "לבטל צריך שהאדם רצונו", מפני רצונך
ה'". רצון נגד [הבהמית], נפשו לחיי הנוגע אף וחשק,

היצר שגם זו, גדולה שאהבה הטעם ומבאר [ומוסיף

הנ חושית ראי' ידי על באה ית', לרצונו נכנע יהי' ל:]"הרע

úééùåç 'éàø úîçî äàáä ,åæ äáäàù éôì ,ùåøéô

ììë äúîâåã àöîð àìå ,äéìà êåøò ïéà ,åæë
.íééîùâ íéðéðòá

"ראי' בבחינת האדם אצל שנתאמת מאחר
"הווים" הם הגשמיים ענינים ש"כל חושיית",
ונקראים זמן), (לאחר ונפסדים עכשיו) (=נמצאים
. . אותן המהוה [האלקית] החיות לגבי ו"רע" "מות"
הוא להיות ה' את האדם שיאהוב זו, אהבה כן, אם
בענינים דוגמתה למצוא אפשר אי . . החיים חיי ית'

חיים". לגבי מות ערוך שאין וכמו גשמיים,

כלומר:

שום להם אין גשמיים לדברים שלו הרצונות כל
האהבה לגבי מקצתה, ולא מינה לא וחשיבות, ערך
ולפיכך חיים, לגבי מות ערוך שאין כמו לאלקות, שלו
נגד . הגופניים. הזה עולם עניני כל ממש כלא "יבטל
[שהם הגשמיים בחייו וימאוס הקב"ה], [הוא העיקר
לבדו. לה' רק זר, רצון כל לבטל עצמם], מצד "מות"
מצד ונפש לב בכל הנאמנה האהבה התקשרות והוא .
כזו אהבה להיות אפשר אי אשר . חושית. ראי'
עניני בכל דוגמתו ימצא לא כי גשמיים, בענינים

העולם".

איך הדבר, באמיתית נפשו הכרת ידי "על כי
וקיים, חי בבחינת הוא האלקי והחיות שהאור
יהיו בעצם, נפסדת מציאות הוא הגשמי והחומרי
הגשמיים הענינים כל גיפרעגט) (אּפ אצלו ָמופרכים
הנפסד דבר כמו בעיניו מאוסים יהיו וגם והחומריים,
והאור האדם, בעיני ומאוס משוקץ שהוא ונרקב
חפצו תוקף שכל עד מאד, בעיניו יקר יהי' האלקי

האלקי". והחיות בהאור רק יהי' ורצונו

רק להיות יכולה הרע היצר של זו שהכנעה [אלא
של באופן היא חייך" "הוא שהקב"ה ההכרה כאשר

חושיית" ממש,ראי' במוחש אלקות רואה כאילו ,"

אלא מתפעלת אינה שבאדם הבהמית הנפש שכן,
לעיניםמדברים ].הנראים

.êì êøòé éîå êì äåùé éîå êì äîãé éî øîàîëå
לגבי הנבראים כל של הזה הערך ריחוק על

משבחים אנו ישוההקב"ה ומי לך ידמה "מי ה' את
הערך בריחוק מכיר האדם וכאשר - לך" יערך ומי לך
אצלו מקום יתפסו לא הגשמיים הענינים כל אזי הזה,

חייו. מקור שהוא ה' את אהבתו לגבי

` wxt `yz ik zyxt ,el`ny d"c jezn
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

קודםÊ·Â‰(כד) התמיד שדם מה המערכה סדר ענין יובן
נק' שהנשמות ידוע דהנה כו' נרות ב' להטבת
ענין עיקר וכל דמנורה נרות ז' הן נש"י וכללות נרות
למדו' שבראש החכמה אור להאיר רק הוא הנרות הדלקות
שעי"ז קודם התמיד דם וע"כ כנ"ל שבלב החיים דרוח
לבבך דבכל אהבה וכמו הנרו' הדלקת להיות יוכל דוקא
בכל שהוא שבלב ברוח אור תוס' להיות הגורם שהוא
לדם קודם נרות ה' שהטבת מה (אך וד"ל. כנ"ל נפשך

הענין התמיד דם אחר הוא נרות ב' והטבת הואהתמיד
הנרות להדלקות הנרות הטבת בין הפרש יש שבודאי לפי
בטוב לדלוק שתוכל ופתילה בשמן להכינה הוא שהטבה
הן ופתילה דחכמה שמן הוא הטבתן בנשמות הוא וכך
וידוע כנ"ל במדות דחכמה אור להאיר שיוכל המדות
שאור אור בבקר אבל הנרות ז' כל מדליק היה דבלילה
וכתי' אור הבקר (כמ"ש כנ"ל בלא"ה מאיר וחסד החכמה
א"צ ע"כ נרות שנק' בכנ"י מאיר דתור' אור שאז אור ותו'
עיקר שמשם צ"ע יסוד בחי' שהוא הו' נר רק להדליק

שהטבת וזהו כו' לצ"ע זרוע אור כמ"ש דנשמות אור האר'
עד שזהו מחכמה לקבל מוכנים יהיו המדות שהן נרות ה'
בשמע והוא יותר ולא אתפשטת הוד עד דבינה לבד הוד
דחכמה אור להיות בהטבתו מבין לבא דבינה ישראל
דם אחר רק עדיין האור שנדלק לא אבל במדות מאיר
ב' הטבת שזהו במדות דחו"ב אור ימשיך שעי"ז התמיד
הן האחרונות נרות שב' לפי דוקא התמיד שאחר נרות
במל' להאיר הששי דנר ההדלקה שהוא ומל' יסוד
כנ"ל דתורה דחכמה מאור ממש נרות שנק' נש"י בכללות
הוא האדם כי לתמיד קודם נרות ה' הטבת הטעם ולזה
בהטבתן אלו נרות ה' לא ואם לבהמה תחלה המקריב
דם הי' לא כו' ראשך על ושמן כמ"ש ופתילה בשמן
להיות שיכול הוא דוקא התמיד דם ואחר כו' עול' שבלב
אדם בפי' הנ"ל מטעם הו' הנר והדלקת נרות ב' הטבת
כו' החכמה מן אורו להאיר לאדם מעלה שבהמה ובהמה
נרות ב' להטבת נרות ה' הטבת בין הוא התמיד שדם וזהו

וד"ל): כו'

dkepgd xry
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להםÂ‰�‰ב) שימשח לשמואל ה' ציוה שאעפ"כ אחר
שצריכים זו במדריגה עכ"פ שהן מאחר מלך
זו מלוכה בכתר זכה ע"ה המלך דוד הנה היש, לביטול
ע' דוד לזרע המלוכה שנשמור זו מצוה ופי' עד לעולמי
למל' מרכבה בחי' שהי' לפי הוא לזה שזכה ומה בחינוך,

ב חותמים וע"כ רביעי רגל ונק' וביאורדאצי' דוד. מגן ו
בענין המלך דוד ומדריגת שמעלת להקדים יש הענין
של המדריגה מן מעלה למעלה היה ישראל על מלכותו
המלכים בכל כי מזרעו אחריו שהיו המלכים כל שאר
הישראל ידם ועל שבהם פ"א כנ"ל הכוונה הי' שאחריו
המל' שבמדת תחתונה היותר הוא זו ובחי' לה' בטילים
שאחריו המלכים מעלת אלא דהע"ה מעלת כל זה ולא
בענין בו היתה הרבה מזו וגדולה יתירה מעלה בדוד אבל
חכם ואדוני לדוד התקועית האשה כמ"ש אלא מלכותו.
החכמה בחי' דהיינו כ') י"ד (ש"ב אלקים מלאך כחכמת
ויקחהו וכמ"ש בחכמה מלכותו שמעמיד המל' שבמדת
ע"א) ע"ח (תלים עמו ביעקב לרעות כו' צאן ממכלאות

כל על פרטית בהשגחה ומנהיגם עדרו מנהל הרועה שכמו
יזיקוה ולא טובה במרעה רועה שתהי' וכבשה כבשה
עליהם ומשגיח עמו מנהיג הי' דהע"ה כך המזיקים,
לכל ובגשמיות ברוחניות הצטרכותם כל להם להשפיע
המלך מן יכחד לא דבר וכל וכמ"ש מעמו פרטי נפש
ומצדיק המצות קיום על מזהירם שהיה י"ג) י"ח (שמ"ב
פרנסה צריכים ישראל עמך בגשמיות וכן כו' הצדיק את
ידיכם ופשטו לכו ב') ג' (ברכות כו' משביע הקומץ שאין
בדהע"ה הי' המל' שבמדת חכמה בחי' והנה בגדוד.
גדולים צדיקים שהיו הגם שאחריו המלכים בכל משא"כ
האדם מכל ויחכם נאמר בשלמה שהרי מאד וחכמים
חכמה הארת היה שלא חזקי', וכן י"א) ה' א' (מלכים
בדוד הנ"ל ע"ד מלכותם הנהגת לענין בהם מאיר מלמעלה
האירה שבו שלהם הפרטי בניצוץ היינו חכמים שהיו והגם
אשר ובכל ה' בתורת ולהשכיל (להבין חכמה מבחי'
על מלכים שהם במה שלהם המל' בבחי' אבל בעולם)
בדוד אלא הנ"ל ע"ד החכמה בחי' האירה לא בזה העם
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אין כי זולתו לבחינות מאורו שמאיר במה בהמאור חסרון
נמשכת ההארה להיות אבל מעצמותו, ויציאה הליכה בזה
ממקומה מאירה היא אם להיות אפשר אי בבי"ע גם ומגעת
בדילוג זמ"ז מאד רחוקים כי שבאצילות ועצמותה ומהותה
מעלות עשר ממקומה שתרד ע"י לא אם כנ"ל הערך
שאז הבריאה בראש ותתלבש דאצילות י"ס הם אחורנית
בהכרח וא"כ העולם, אותו בכל אורה ותגיע תתפשט
כנ"ל האצילות עולם מכלל ויוצאת מסתלקת היא שכבר
נחסרו לדהע"ה והאבות אדה"ר שנתנו השנים ולכן במשל.
עליונים אורות המשכות בחי' הם כי חייהם משני ממש
וכשהם לבי"ע מאצי' הערך בדילוג גדולה ירידה בדרך
משם ונחסרים מאצילות שמסתלקים בהכרח בבי"ע יורדים
לו נתת ממך שאל חיים כמ"ש מתנה בשם זה נק' ולכן
שמשנותנה לחבירו מתנה הנותן כמו ה') כ"א (תלים
כלום לדוד נתן לא יצחק והנה אצלו. נחסרת לחבירו
לי הי' יצחק ופחד כמ"ש דין הוא שמדרגתו לפי והטעם
הארה לקבל לדוד מהצורך ואין מ"ב) ל"א (בראשית
דינא הרי בלא"ה גם כי ממנו, אלו דינים דבחי' והשפעה
(משלי ארץ יעמיד במשפט מלך כמ"ש דינא דמלכותא
קשי' דינא ונק' העליון ב"ד בחי' הוא שיצחק אלא ד') כ"ט
דוד אין הרי וא"כ רפיא דינא ונק' התחתון ב"ד היא ומל'
הגבורות ויתגדלו יתוספו שלא מיצחק כלל לקבל צריך
והיינו חסדים תוס' לקבל שצריך הוא נהפוך אלא והדינים
מ"ש ענין הוא שנה, כ"ח לדוד נתן ויעקב מאברהם,
המילוי שהוא י"ז) י"ד (במדבר אד' כ"ח נא יגדל במרע"ה
זו ובחי' אותיות כ"ח שעולה אדנ"י שם של דמילוי ומילוי
דבי"ע מקור הוא אד' שם כי והענין לדוד. יעקב נתן
כשיש דוקא הוא אדנות שם כי להחיותם בהם ומתלבש
ופי' כולא, על אדון אשתמודע דאנת בזהר כמ"ש עבדים
יכול שאינו מה שבו ההעלם בחי' היינו אד' מילוי
האדנות גילוי בבחי' ולהיות להחיותם בבי"ע להתגלות
מילוי, בשם נק' שזה בו הוא וכמוס נעלם אלא והשררה
העלם בבחי' שהם התיבה של האותיות של המילוי עד"מ
מה רק שומע אינו זולתו שהרי האותיות אותן תוך והסתר
שלהם המילוי אבל האותיות גוף שהם מפורש מפיו שיוצא
הגילוי הוא אד' בחי' וכך העלם, בבחי' בתוכן כמוס
עליהם אדון שהוא מה ע"י להחיותם בבי"ע הנמשך
אותם, המחי' הוא גופא שזהו עולמים כל מל' ומלכותו
אלא בבי"ע להתגלות יכול אינו ועצמותו פנימית אבל

ה ענין וזהו בו הוא וכמוס בגימ'נעלם שעולה שלו מילוי
להמשיך כשרצה מרע"ה ולכן ופנימיותו*, כחו דהיינו כ"ח
כח נא יגדל אמר העגל חטא על לישראל ומחילה סליחה
יהי' שעי"ז אד' שם של וההעלם הכח בחי' שיתגלה אד'
וזהו עון, נושא שהוא אפים ארך מבחי' הוא כי עון, נושא
גז"ד לו קורעים כחו בכל איש"ר העונה כל משרז"ל ג"כ

כחו בכל פי' א') כ' זח"ג ב' קי"ט שבת (ע' שנה ע' של
איש"ר עד מיתגדל וכן אותיות כ"ח בו שיש איש"ר של
כח שהוא דאד' המילוי בחי' והם תיבות כ"ח ג"כ יש
במשה), הנ"ל ע"ד גז"ד לו קורעים (ולכן דאד' ופנימית
שהמשיך פי' לדוד יעקב שנתן שנה כ"ח ענין ג"כ וזהו
המל' במדת להתלבש כחו ועיקר אד' מילוי שהיא זו הארה
שמבריח התיכון בריח הוא יעקב כי דוד, במלכות המאירה
בחי' הוא כי דמל' התחתונה קצה עד דכתר עליונה קצה מן
כמ"ש מעלה מלמעלה מעורר רחמנות וע"י רחמים
בו שהמשיך דוקא הוא לכן עלינו רחם הרבים ברחמיך
שנה, ל"ז לדוד נתן יוסף הנ"ל, דמילוי אותיות כ"ח בחי'
וז"ת מעשר כלול מהם א' שכל לפי ל' נק' ג"ר כי י"ס הוא
מאה שרה חיי שני ויהיו בפי' בזהר המבואר וכענין ז' נק'
מעשר כלול א' שכל או"א שנה ועשרים כתר בחי' שנה
נק' שהג"ר דיוסף ל"ז ענין הוא וכך ז"ת הם שנים ושבע
יוסף שנתן ג"ר ענין מהו להבין אך כמספרן, ז' הם וז"ת ל'
החכמה, בחי' שהוא ממדרגתו בו נתן אדה"ר והלא לדוד
א' במל' החכמה המשכות מיני ב' שיש נת"ל כי הענין אך
החכמה הנה כי שבמדות החכמה ב' עילאה החכמה היא
יהי' ואיך העולמות הנהגת להיות איך היא שבמדות
דז"א, מוחי' ונק' הרחמנות, או הדין או החסד המשכת
מגדר מעלה למעלה היא בעצמותה דאצי' החכמה אבל
המדה, את להנהיג למדה וטעם מוחי' מהיות ואפי' המדות
למטה שיש עד"מ כמו עצמיות חכמה בחי' היא אלא
ושארי התלמוד חכמת כמו למדות נוגעי' שאינן חכמות
דאינון תלתא הזהר מאמר בפי' בסידור וכמ"ש כו' חכמות
מלה קדש ענין ביאור ע"ש אמור שבפ' מקדש זמינין
חכמה מיני מב' ג"כ נמשכים מל' בבחי' והנה הוא, בגרמה
להיות דהיינו שבמדות החכמה מבחי' השפיע יוסף אלו
להשפיע בחכמה המלוכה את להנהיג במל' חכמה בחי'
הנק' וזהו לגרוע ולא להוסיף לא ותכונתו מזגו כפי לכ"א

עילאהבח מחכמה ששרשו אדה"ר אבל תתאה חכמה י'
ולפי כלל, למדות נוגע שאינו החכמה עצמיות בו השפיע
צדיק ז"א יסוד מבחי' שהי' הארץ על השליט הוא שיוסף
כו' ויוסף כמ"ש המל' במדת המשפיע עיקר שהוא עליון
ביחוד הוא נתן ולכך ו') מ"ב (בראשית כו' המשביר הוא
ל"ז הן שהן ז"ת וגם ג"ר מל' בחי' שהוא לדוד הע"ס מכל
במל' למעלה הנמשכים אלו אורות מכל והנה הנ"ל: שנה
כי בדוד נמשך מכולן והאבות אדם הנ"ל בחי' מכל דאצי'
ג"כ במלכותו להיות דוד, במל' האירה דאצי' מל' כללות
וז"ת דיעקב אד' וכ"ח דאברהם וה"ח הנ"ל חכמה מיני ב'
בו רוח אשר איש ביהושע מ"ש ע"ד והא כו' יוסף ע"י
או"א כל של רוחו נגד להלך שיכול י"ח) כ"ז (במדבר
כללות מבחי' בו שנמשך דהיינו ק"מ) פנחס פ' (ספרי
כו' נשמות ס"ר של דעות ס"ר כל שכוללת עליונה חכמה
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שענין המלכים בשאר משא"כ כללית, נשמה להיותו
העם שכל פ"א שנת"ל אופן על אלא הי' לא מלכותם
דמל' עשי' בחי' והוא לאלקות בטל והוא אצלו בטילים
מבחי' גם בו שהי' דוד מלכות בענין הדבר וביאור דוד.
מארז"ל להבין הקדמה עפ"י יובן הנה במלכותו החכמה
ע' לדוד נתן שאדה"ר מ"א) סי' בראשית שמעוני (ילקוט
וראה ומנהיגיו דור דור הקב"ה לו כשהראה משלו שנה
חייו משני שנה ע' לו חסרו כן ועל נפלא, בר שהי' דוד
וישלח פ' בזהר ומבואר שנה, אלף להיות ראוים שהיו
לי' שבק אברהם שנה ע' לו נתנו האבות שגם ע"א דקס"ח
ואתקיים שנין ותמנין מאה לאתקיימא לי' דהוה שנין חמש
לי' הוה יעקב חמש, חסרין שנין וחמש ושבעים מאה
מאה אלא אתקיים ולא דאברהם כיומי בעלמא לאתקיימא
דאתקיים יוסף ועשרין תמניא חסרין שנין ושבע וארבעין
כיעקב שנין קמ"ז לאתקיימא לי' הוה שנין ועשר מאה
לדוד לי' דשבקו שבעין הא שנין ושבע תלתין מנהון וחסר
הע' כפל ענין מה להפלא ויש בהון, לאתקיימא מלכא
שנה ע' כ"א חי לא ומדוע והאבות אדם לו שנתנו שנים
שנחסרו השנים כפי שנה ק"מ חייו ימי צ"ל הי' דלכאורה
חכמה בחי' הוא אדה"ר כי והענין והאבות אדם מחיי
ר"ל ידיעא בחכמה ולא חכים בחי' והיא דאצי' עילאה
איך בבי"ע ידיעא חכמה ממנה להיות וסוג בערך שאינה
מעלה למעלה מרומם היא כי הנבראים הנהגת להיות
הוא דוד בחי' שרש כי נפלא בר דוד הי' ולזאת זו מבחי'
הדיבור והנה העולמות, כל המחי' פיו ורוח ה' דבר בחי'
בעמקות טרוד כשאדם ד"מ בהחכמה ובטל כלול הי'
לפי וע"כ לזולתו, ולהשפיע לדבר אז יכול אינו חכמתו
לפי נפלא בר הי' העליון דיבור מבחי' דוד נשמת ששרש
מהעלמו נמשך שיהי' וכדי ח"ע באדה"ר כלול שהי'
הארה תוס' שמחמת בחכמה הכתר הארת ע"י הי' באדה"ר
נמשך להיות והוכרח לסבול ביכולתה הי' לא בחכמה
רבים שכליים לו כשנוספים באדם ד"מ עליון הדבור ממנה
ולהעטיף להתאפק יוכל לא שאז וכיוצא רוה"ק ע"י פתאום
ירווח שעי"ז מעט לזולתו לגלות ומוכרח בעצמותו אלה כל
ז' בחי' שהם אדה"ר לו שנתן שנים ע' ענין וזהו לו, וינוח
נמשך ידם ועל שבהם מעשר הכלולים שבחכמה מדות
ארוממך ב') ל' (תלים דהע"ה וז"ש בהדבור, ח"ע הארת
כתר שהוא ארוממך מבחי' שנמשך ע"י פי' דליתני כי ה'
את דלה שדלה ר"ל דליתני כי עי"ז חכמה שהוא בהוי'
ענין הנה אך בחכמה. מהעלמו הגילוי אל לבא הדבור
מחכמה המשכה בחי' הוא לדוד מאדה"ר החכמה המשכת
חכמה בחי' עוד יש ואמנם למדות, נוגעת שאינה העצמיות
המלוכה הנהגת להיות איך כמו שבמדות החכמה והיא
ארץ יעמיד במשפט מלך כמ"ש וגבורות חסדים עפ"י
חכמה בחי' שהי' דוד בענין וכנ"ל ד') כ"ט (משלי
עצמיות המשכת להיות צריך וג"כ זה. והוא במלכותו

הנאמנים דוד [חסדי בדוד שכתוב וכמו המל' במדת החסד
ח' (שמ"ב עמו לכל חסד עושה דוד ויהי ג')] נ"ה (ישעי'
החסד טבע על מיוסדת שלו המלוכה בחי' שהי' ט"ו)
שהם אברהם לו שנתן שנים ה' ענין וזהו לעמו להשפיע
שהי' בו וכמ"ש החסד איש הי' אברהם כי חסדים ה'

ואמנם ומשקן. ומאכילן אורחים מאחרמכניס צ"ל לכאורה
נחסרו למה רוחניים והשפעות כחות בחי' הוא שהכל
פחות חי אדה"ר כי עד נמשכו שמשם במקור כמספרן
אינו מנר נר המדליק והרי כנ"ל באברהם וכן שנה ע' מאלף
המשכת כי הענין אך הראשון, אור עי"ז ומחסר מכחיש
עצומה השפלה בחי' הוא בדוד והאבות מאדם זו החיות
דאצי' מל' בחי' הוא שדוד נת"ל הנה כי ההדרגה כפי שלא
י"ג) י"ח (שמ"ב המלך מן יכחד לא דבר וכל בי' וכתיב
לא מעמו אנוש מעשה פרטי כל על היא המלך שהשגחת
דאצי' המל' ירידת ג"כ היינו ולמעלה דבר ממנו נעלם
שבבי"ע העולמות פרטי כל ולקיים להחיות בי"ע בעולמות
אחד לכל ולהשפיע י') ז' (דניאל כו' ישמשוני' אלפים אלף
כל על פרטיות בהשגחה להשגיח וכן ותכונתו מזגו כפי
השפלה בחי' וה"ז ותחבולותיהם ומחשבותיהם מעשיהם
עצמן דאצילות אורות לגבי כלל ההדרגה כפי שלא בערך
כאשר ולזאת ממש. א"ס בבחי' שהם באצילות שהם כמו
מח"ע המשכה להיות כמו האצילות, מבחי' המשכה צ"ל
מהמדות וכן בחכמה ההנהגה שתהי' המלוכה במדת
ממקומה ההארה שתהי' א"א באברהם, כנ"ל עליונות
הבדל מאד רחוק כי שם עד מגעת שבאצי' ומעצמותה
והשפעה הארה איזו נמשכה אם אלא שביניהם, הערך
בי"ע העולמות להנהגת דמל' זו בבחי' להאיר מאצילות
וממעמדה ממקומה ויוצאת מסתלקת שהיא בהכרח אזי
ובמעמדה במקומה עוד תמצא המצא שלא עד לגמרי
בדלוג הרחוק במקום ונמשכה יצא' שכבר מפני הראשון
על שעומד שהגם הנר אור כמשל ואינו כנ"ל, מאד הערך
זה כי הבית בכל גם ומגיע מאיר אורו מ"מ קבוע א' מקום
היינו ג"כ ולמעלה בערך קרוב כשהמקום אלא אינו
במקומה כשהיא שגם זו לבחי' זו מבחי' עצמו באצילות
כשהם אבל כו' בחברתה ולהשפיע להאיר תוכל עומדת
המאירה ההארה תגיע לא הערך בדלוג מאד רחוקים
התחתון אל העליון של ומהותו) מעצמותו (פי' ממקומו
אל ממקומו העליון עצמו ויעבור יזיז כאשר כ"א כנ"ל
שממקומו הנר לאור דומה זה למה הא כנ"ל. התחתון
הרחוק במקום אורו שיגיע וכשרוצים אמות עשר עד מאיר
ממקום להלאה אמות עשר לקרבו בהכרח אזי אמה עשרים
יוכל עצמו דבאצילות למעלה ממש ככה ומעמדו, מצבו
עליונה היותר ובחי' ממקום המאירה ההארה גילוי להיות
עשר בריחוק שהוא הגם תחתונה היותר בחי' עד נמשכת
חד וגרמוהי דאיהו א' וערך בסוג כולם הרי מ"מ ספירות
נעשה לא ולכן כו' המדע שהוא בתכלית בהן שמיוחד
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אין כי זולתו לבחינות מאורו שמאיר במה בהמאור חסרון
נמשכת ההארה להיות אבל מעצמותו, ויציאה הליכה בזה
ממקומה מאירה היא אם להיות אפשר אי בבי"ע גם ומגעת
בדילוג זמ"ז מאד רחוקים כי שבאצילות ועצמותה ומהותה
מעלות עשר ממקומה שתרד ע"י לא אם כנ"ל הערך
שאז הבריאה בראש ותתלבש דאצילות י"ס הם אחורנית
בהכרח וא"כ העולם, אותו בכל אורה ותגיע תתפשט
כנ"ל האצילות עולם מכלל ויוצאת מסתלקת היא שכבר
נחסרו לדהע"ה והאבות אדה"ר שנתנו השנים ולכן במשל.
עליונים אורות המשכות בחי' הם כי חייהם משני ממש
וכשהם לבי"ע מאצי' הערך בדילוג גדולה ירידה בדרך
משם ונחסרים מאצילות שמסתלקים בהכרח בבי"ע יורדים
לו נתת ממך שאל חיים כמ"ש מתנה בשם זה נק' ולכן
שמשנותנה לחבירו מתנה הנותן כמו ה') כ"א (תלים
כלום לדוד נתן לא יצחק והנה אצלו. נחסרת לחבירו
לי הי' יצחק ופחד כמ"ש דין הוא שמדרגתו לפי והטעם
הארה לקבל לדוד מהצורך ואין מ"ב) ל"א (בראשית
דינא הרי בלא"ה גם כי ממנו, אלו דינים דבחי' והשפעה
(משלי ארץ יעמיד במשפט מלך כמ"ש דינא דמלכותא
קשי' דינא ונק' העליון ב"ד בחי' הוא שיצחק אלא ד') כ"ט
דוד אין הרי וא"כ רפיא דינא ונק' התחתון ב"ד היא ומל'
הגבורות ויתגדלו יתוספו שלא מיצחק כלל לקבל צריך
והיינו חסדים תוס' לקבל שצריך הוא נהפוך אלא והדינים
מ"ש ענין הוא שנה, כ"ח לדוד נתן ויעקב מאברהם,
המילוי שהוא י"ז) י"ד (במדבר אד' כ"ח נא יגדל במרע"ה
זו ובחי' אותיות כ"ח שעולה אדנ"י שם של דמילוי ומילוי
דבי"ע מקור הוא אד' שם כי והענין לדוד. יעקב נתן
כשיש דוקא הוא אדנות שם כי להחיותם בהם ומתלבש
ופי' כולא, על אדון אשתמודע דאנת בזהר כמ"ש עבדים
יכול שאינו מה שבו ההעלם בחי' היינו אד' מילוי
האדנות גילוי בבחי' ולהיות להחיותם בבי"ע להתגלות
מילוי, בשם נק' שזה בו הוא וכמוס נעלם אלא והשררה
העלם בבחי' שהם התיבה של האותיות של המילוי עד"מ
מה רק שומע אינו זולתו שהרי האותיות אותן תוך והסתר
שלהם המילוי אבל האותיות גוף שהם מפורש מפיו שיוצא
הגילוי הוא אד' בחי' וכך העלם, בבחי' בתוכן כמוס
עליהם אדון שהוא מה ע"י להחיותם בבי"ע הנמשך
אותם, המחי' הוא גופא שזהו עולמים כל מל' ומלכותו
אלא בבי"ע להתגלות יכול אינו ועצמותו פנימית אבל

ה ענין וזהו בו הוא וכמוס בגימ'נעלם שעולה שלו מילוי
להמשיך כשרצה מרע"ה ולכן ופנימיותו*, כחו דהיינו כ"ח
כח נא יגדל אמר העגל חטא על לישראל ומחילה סליחה
יהי' שעי"ז אד' שם של וההעלם הכח בחי' שיתגלה אד'
וזהו עון, נושא שהוא אפים ארך מבחי' הוא כי עון, נושא
גז"ד לו קורעים כחו בכל איש"ר העונה כל משרז"ל ג"כ

כחו בכל פי' א') כ' זח"ג ב' קי"ט שבת (ע' שנה ע' של
איש"ר עד מיתגדל וכן אותיות כ"ח בו שיש איש"ר של
כח שהוא דאד' המילוי בחי' והם תיבות כ"ח ג"כ יש
במשה), הנ"ל ע"ד גז"ד לו קורעים (ולכן דאד' ופנימית
שהמשיך פי' לדוד יעקב שנתן שנה כ"ח ענין ג"כ וזהו
המל' במדת להתלבש כחו ועיקר אד' מילוי שהיא זו הארה
שמבריח התיכון בריח הוא יעקב כי דוד, במלכות המאירה
בחי' הוא כי דמל' התחתונה קצה עד דכתר עליונה קצה מן
כמ"ש מעלה מלמעלה מעורר רחמנות וע"י רחמים
בו שהמשיך דוקא הוא לכן עלינו רחם הרבים ברחמיך
שנה, ל"ז לדוד נתן יוסף הנ"ל, דמילוי אותיות כ"ח בחי'
וז"ת מעשר כלול מהם א' שכל לפי ל' נק' ג"ר כי י"ס הוא
מאה שרה חיי שני ויהיו בפי' בזהר המבואר וכענין ז' נק'
מעשר כלול א' שכל או"א שנה ועשרים כתר בחי' שנה
נק' שהג"ר דיוסף ל"ז ענין הוא וכך ז"ת הם שנים ושבע
יוסף שנתן ג"ר ענין מהו להבין אך כמספרן, ז' הם וז"ת ל'
החכמה, בחי' שהוא ממדרגתו בו נתן אדה"ר והלא לדוד
א' במל' החכמה המשכות מיני ב' שיש נת"ל כי הענין אך
החכמה הנה כי שבמדות החכמה ב' עילאה החכמה היא
יהי' ואיך העולמות הנהגת להיות איך היא שבמדות
דז"א, מוחי' ונק' הרחמנות, או הדין או החסד המשכת
מגדר מעלה למעלה היא בעצמותה דאצי' החכמה אבל
המדה, את להנהיג למדה וטעם מוחי' מהיות ואפי' המדות
למטה שיש עד"מ כמו עצמיות חכמה בחי' היא אלא
ושארי התלמוד חכמת כמו למדות נוגעי' שאינן חכמות
דאינון תלתא הזהר מאמר בפי' בסידור וכמ"ש כו' חכמות
מלה קדש ענין ביאור ע"ש אמור שבפ' מקדש זמינין
חכמה מיני מב' ג"כ נמשכים מל' בבחי' והנה הוא, בגרמה
להיות דהיינו שבמדות החכמה מבחי' השפיע יוסף אלו
להשפיע בחכמה המלוכה את להנהיג במל' חכמה בחי'
הנק' וזהו לגרוע ולא להוסיף לא ותכונתו מזגו כפי לכ"א

עילאהבח מחכמה ששרשו אדה"ר אבל תתאה חכמה י'
ולפי כלל, למדות נוגע שאינו החכמה עצמיות בו השפיע
צדיק ז"א יסוד מבחי' שהי' הארץ על השליט הוא שיוסף
כו' ויוסף כמ"ש המל' במדת המשפיע עיקר שהוא עליון
ביחוד הוא נתן ולכך ו') מ"ב (בראשית כו' המשביר הוא
ל"ז הן שהן ז"ת וגם ג"ר מל' בחי' שהוא לדוד הע"ס מכל
במל' למעלה הנמשכים אלו אורות מכל והנה הנ"ל: שנה
כי בדוד נמשך מכולן והאבות אדם הנ"ל בחי' מכל דאצי'
ג"כ במלכותו להיות דוד, במל' האירה דאצי' מל' כללות
וז"ת דיעקב אד' וכ"ח דאברהם וה"ח הנ"ל חכמה מיני ב'
בו רוח אשר איש ביהושע מ"ש ע"ד והא כו' יוסף ע"י
או"א כל של רוחו נגד להלך שיכול י"ח) כ"ז (במדבר
כללות מבחי' בו שנמשך דהיינו ק"מ) פנחס פ' (ספרי
כו' נשמות ס"ר של דעות ס"ר כל שכוללת עליונה חכמה
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הו"עÂ‰ÊÂכה) בחכ' דהבן בבינה וחכם בחכ' הבן
כח בחכ' שיש והוא בחכ' הבינה התכללות
בבחי' הוא שבעצם דהגם והבנה. השגה לידי לבוא הבינה
נקודה בבחי' שהיא מה וזהו ההתפשטות והעדר הביטול
בבינה ההשגה ההתפשטות לידי תבוא ומ"מ כו'. לבד א'
הגם והוא בבינה החכ' התכללות הוא בבינה וחכם כו'
וריבוי פרטים בריבוי התפשטות בבחי' היא שבינה
והוא אין מיש לעשות החכ' כח בה יש מ"מ כו' הסברים
נקודת והיא א' בנקודה אח"כ נכללת ההשגה שכל
הפרטים כל שלילת והוא כו' ההשגה מכל התמצית
עצם והוא השכלי הענין עצם תופס כ"א וההסברים
ריבוי מתוך אותו שהבין כמו א') (בנקודה המושכל
מה וזהו במ"א. מזה וכמ"ש כו' וההסברים הפרטים
הוא התחתון דהקוץ היו"ד ועצם קוצין ב' בו יש שביו"ד
בחי' הוא ובד"כ כו'. הבינה אל הנטי' שהוא בחכ' הבן

והיא שבחכ' כתר בחי' הוא העליון דהקוץ דחכ' כח"ב
היינו היו"ד ועצם כנ"ל. כו' כלל אות תמונת שבלי הנקו'
החכ' נקודת והיינו שבחכ' חכ' בחי' הוא שבו הרוחב בחי'
והקוץ כו'. מוגבל בציור עכ"פ גלוי שכל לכלל שבא כמו
החכ' נקודת להביא הכח והוא שבחכ' בינה הוא התחתון
וחכם (וענין כו' והבנה בהשגה בבינה התפשטות לידי
שבו השמאלי ברגלה ה' שבאות היו"ד שהוא י"ל בבינה
האורך לאחר שבא התמצית נקודה שהוא בד"א די"ל
צריכים הוי' דשם ה"א אות דתמונת י"ל גם כו'. ורוחב
אפשר כו'. הגג להמשיך ואח"כ יו"ד תחלה לעשות

כו') בבינה וחכם בחי' זהו שבתחלה .שהיו"ד

.¯ÂˆÈ˜חכם בהשגה, לבוא החכמה נטיית בחכמה הבן
ב' התמצית. בנקודת להכלל הבינה נטיית בבינה
בצורת בבינה (וחכם דחכמה. כח"ב היו"ד ועצם קוצין

הה"א).
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אחראp‰Â‰ח) ּובסטרא ה', ד' מאֹות נעׂשה ּבקדּׁשה ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֻ
ק' מר' יּו"ד10נעׂשה אֹות ּכן ּגם ּבֹו יׁש הרי ּדה' , ְֲֲֵֵֵֵֶַַ

מּלפניו, ׁשהּוא אּלא ה', ּדאֹות הּׂשמאלי רגל והּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּלפניו
ּדאֹות הּיחּוד, אפן על ׁשּמֹורה והינּו מאחֹוריו, הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובּדלי"ת

מקּב ּבאחֹור,ד' אחֹור יחּוד והּוא אליו, ׁשּקדם ג' מאֹות ל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבפנים, ּפנים ּבבחינת הּוא ׁשהּיחּוד מּלפניו, הּיּו"ד ה' ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּובאֹות
האריז"ל ּבכתבי וכדאיתא הּצדקה, ידי על נעׂשה 11וזה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
רז"ל ּוכמאמר ה', נעׂשה ד' ׁשּמאֹות ה', צדק הּוא 12ּדצדקה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ידי ועל מהג' מקּבל ׁשהד' ּדּלים", ּגמֹול – ּדל"ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּגימ"ל
ּדק' ק', מר' נעׂשה אחרא ּבסטרא אבל ה', אֹות נעׂשה ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָזה
הרגלים ה' ׁשּבאֹות אּלא ה' לאֹות ּבתמּונתֹו ּדֹומה הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהרי
ׁשּזהּו למּטה, יֹורד הּוא הּׂשמאלי הרגל ק' ּובאֹות ּבׁשוה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהם

מה13ענין והּוא הּקֹו"ף, קנה ׁשהּוא מות", ירדֹות "רגליה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשרטֹון ּבֹו ועלה ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל "ירד רז"ל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאמרּו

ּגדֹול" ּכר נבנה רׁש"י)ועליו ליׂשראל, מצר והּוא(ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּמצר הּוא וזה אחרא, וסטרא ּבקלּפה הּנעׂשה הק' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָקנה
הג' ּדהּנה הּוא, החסידּות ּדר על הענין ּובאּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָליׂשראל.

ּדּבּור14קּוין מחׁשבה – הּנפׁש לבּוׁשי ג' הם ה' ּדאֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
להֹורֹות קּוין, מהּׁשני נפסק הּוא הּׂשמאלי קנה ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומעׂשה,
הּוא ּדמחׁשבה ּדהגם ּומחׁשבה, מּדּבּור נפסק הּוא ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּמעׂשה
רק הּוא הּמחׁשבה ולכן הּנפרד, לבּוׁש ודּבּור המיחד ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻלבּוׁש
הּדּבּור הרי זה ּבכל הּנה הּזּולת, אל הּוא והּדּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָלעצמֹו
נפרד. ׁשהּוא מעׂשה ּכן ּׁשאין מה הּמחׁשבה, אל ּבער ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ּד"כל העֹולמֹות, ּבסדר ּגם הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּדכן
עֹולם ּבריאה הּוא ּדבראתיו עׂשיתיו", אף יצרּתיו ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָּבראתיו
אף, אֹומר ּובעׂשּיה הּדּבּור, עֹולם יצירה ויצרּתיו ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמחׁשבה,
ׁשהּוא ה"א ּדאֹות הּׂשמאלי רגל וזהּו הענין, הפסיק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּדאף
לבּוׁשי ג' ּכאׁשר הּוא ּבקדּׁשה ה"א ואֹות הּמעׂשה. על ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֻמֹורה
מאֹור ממּלאים הם הרי – ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה – ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּנפׁש
מחׁשבת חֹוׁשב ּדבמחׁשבּתֹו והינּו והּמּדֹות, החכמה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹורה
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שבת.10) תחום ענין הכוונות שער לשבת. ההקדמה חיים עץ פרי
שם.11) הלקוטים וספר המצוות שער ראה. פרשת מצוות טעמי

צדק. מערכת אור מאורי וראה מקומות. ובכמה
א.12) קד, שבת

שם.13) הליקוטים ספר ראה
(הראשון).14) אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה

ועוד. בלק. פרשת ריש תורה לקוטי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונתלבש נמשך העם כל על מלך שהי' במה גם בדוד וכך
לכל שכולל החכמה כללות בחי' והיא חכמה מבחי' ג"כ
היינו חכמים שהיו שמה המלכים בכל משא"כ כו' הדיעות
מה כפי שלהם הפרטי בניצוץ החכמה בחי' שנתלבשה
וה"ז העם לכל כלל נוגע זה אין אבל ותכונתו, במזגו שהוא
לפי מלוכה בכתר דוד זכה זו ולסיבה וד"ל. כלל ולא פרט
הוא שאול ענין אמנם כנ"ל, להמל' ממש מרכבה שהי'
שאול וכמ"ש המל' מן שלמעלה בינה מבחי' שהי'
נק' דהבינה וידוע ל"ז) ל"ו (בראשית הנהר מרחובות
לא לכן המל' מן למעלה שהוא ולפי הנהר רחובות
הקפידא הי' מעלתו לעוצם (וגם בידו המלוכה נתקיימה
נשערה וסביביו עדמ"ש לו עלתה שבאחת עד ביותר עליו

הגבוה מבחינתו נשאל ששא[ו]ל אלא ג')) נ' (תלים מאד
שכל לפי המלוכה ענין להמציא כדי התחתון לעולם
בענין כידוע גבוה היותר ממקום וצ"ל קשות התחלות
מצוה ביאור ובמש"ש חנוכה נר מצות (ע' המזבח חנוכת

ק"ז):
השקל‰‚"‰ מחצית בענין תשא פ' הזהר ביאורי עיין (*

המדבר אדם כמו שהוא מילוי וענין פי' שם מבואר
בגילוי נראית שאינה עמוקה כוונה בזה לו ויש ענין איזה
והדבור שמדבר בעת במוחו אצלו שהיא אלא דברו מתוך
הדבר פנימי' היא הכוונה אותו ונמצא אחר ענין הוא
אד' שם פנימי' שהוא אד' מילוי יתפרש ועד"ז כו' שמדבר

כנ"ל:
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ÔÈ�Ú‰Âביקש ועמך, אני ונפלינו משה בקשת בהבנת יובן
ארך כי מפני והיינו או"ה, על שכינה תשרה שלא
הוא שם כי להיות לרשעי', גם אף שמאריך ראה אפים
שקודם ה' שמות ב' בחי' ע"י כאורה כחשיכה בחי'
נמשך להיות יכול ומשם יגמה"ר, נמשכי' שמשם יגמה"ר
שהי' בלעם כמו כלל, המקבל הכנת בלתי גם הנבואה
ומנו קם באו"ה אבל קם לא בישראל ארז"ל מ"מ מזוהם
פי' כו', שכינה תשרה שלא משה התפלל ולזאת בלעם,
למקום רק ג"כ יומשך הכתר בחי' שהוא פלא מבחי' שגם
שגם ועמך אני ונפלינו אומרו וזהו הכנה, בבחי' הראוי
כנ"ל, התשובה ע"י והיינו דוקא כנ"ל יומשך פלא מבחי'
על שהבטיחו אעשה הזה הדבר את גם הקב"ה לו ואמר
הי' בכלל יצ"מ וכמו ביצ"מ, הי' לזה וההכנה הזה. הדבר
זה דבר הבטחת על הכנה גם במצרי' הי' כן למ"ת הכנה
בסש"ב כדפרי' העם יברח כי וידוע גלוי הי' וקמי' ג"כ,
הכנה קצת הי' וא"כ מהרע, שברחו העם ברח כי ע"פ
הי' זה ענין עיקר ומ"מ כו'. ורפוא נגוף הי' לכן לזה
ממש בפועל הבריחה לאחר הי' קרי"ס להיות בקרי"ס
אשר כל [לעשות] מוכנים במצרי' בהיותם גם אך כו',
גם לכן הכנה, ג"כ ה"ז הגבורה מפי משה להם ציוה

למצרי' נגוף להיות נמשך עצומ"ה אוא"ס אני מבחי'
לישראל. ורפוא

Â‰ÊÂכל שחשב אחר פי' אחר, ולא הוא אני שאמרו
עוד אמר ושליח שרף מלאך שהוא דבי"ע הפרטי'
ממוצע שום ע"י ולא עצמו אני זהו כי הגם פי' ה' אני
מ"מ כפי"ן, בשני כאורה וכחשכה לרחם שמדותי ושליח,
שנק' בינה בחי' הוא הוא, בבחי' נמשך שכאשר הוא, אני
כי להיות יניקה שום נמשך שלא אחר ולא אז כנ"ל, הוא

דאו"א. פנימיות בבחי' נמשך
Â‡הוא הוא, הלוי ועבד ע"פ בזהר כמ"ש הוא אני י"ל

השמאל קו בינה מבחי' הלוים עבודת וע"י עתיקא, דא
כי הגם ולכן בנש"י, רק שייך שזהו הוא מבחי' ממשיכי'
בחי' הוא להיותו מ"מ כאורה כחשיכה אני בחי' מצד
כל נמצאו עצמותו שממציאות שבבינה עתיק התגלות
בסט"א נמשך שאינו אחר ולא להיות נמשך הנמצאים,
לזרועות הלבישו שאו"א ביצ"מ נעשה כ"ז אמנם כלל.
במ"א, כמ"ש ממצרי' אלקינו ה' ויוציאנו שז"ע דא"א,
כי להיות לקבל יכולי' אינן עתיק התגלות מבחי' גם ולכן
העורף אותיות פרעה מצרי' בגלו' משא"כ בפנימיות, נמשך

דא"א. אחורי' מבחי' יניקה שקיבל
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הו"עÂ‰ÊÂכה) בחכ' דהבן בבינה וחכם בחכ' הבן
כח בחכ' שיש והוא בחכ' הבינה התכללות
בבחי' הוא שבעצם דהגם והבנה. השגה לידי לבוא הבינה
נקודה בבחי' שהיא מה וזהו ההתפשטות והעדר הביטול
בבינה ההשגה ההתפשטות לידי תבוא ומ"מ כו'. לבד א'
הגם והוא בבינה החכ' התכללות הוא בבינה וחכם כו'
וריבוי פרטים בריבוי התפשטות בבחי' היא שבינה
והוא אין מיש לעשות החכ' כח בה יש מ"מ כו' הסברים
נקודת והיא א' בנקודה אח"כ נכללת ההשגה שכל
הפרטים כל שלילת והוא כו' ההשגה מכל התמצית
עצם והוא השכלי הענין עצם תופס כ"א וההסברים
ריבוי מתוך אותו שהבין כמו א') (בנקודה המושכל
מה וזהו במ"א. מזה וכמ"ש כו' וההסברים הפרטים
הוא התחתון דהקוץ היו"ד ועצם קוצין ב' בו יש שביו"ד
בחי' הוא ובד"כ כו'. הבינה אל הנטי' שהוא בחכ' הבן

והיא שבחכ' כתר בחי' הוא העליון דהקוץ דחכ' כח"ב
היינו היו"ד ועצם כנ"ל. כו' כלל אות תמונת שבלי הנקו'
החכ' נקודת והיינו שבחכ' חכ' בחי' הוא שבו הרוחב בחי'
והקוץ כו'. מוגבל בציור עכ"פ גלוי שכל לכלל שבא כמו
החכ' נקודת להביא הכח והוא שבחכ' בינה הוא התחתון
וחכם (וענין כו' והבנה בהשגה בבינה התפשטות לידי
שבו השמאלי ברגלה ה' שבאות היו"ד שהוא י"ל בבינה
האורך לאחר שבא התמצית נקודה שהוא בד"א די"ל
צריכים הוי' דשם ה"א אות דתמונת י"ל גם כו'. ורוחב
אפשר כו'. הגג להמשיך ואח"כ יו"ד תחלה לעשות

כו') בבינה וחכם בחי' זהו שבתחלה .שהיו"ד

.¯ÂˆÈ˜חכם בהשגה, לבוא החכמה נטיית בחכמה הבן
ב' התמצית. בנקודת להכלל הבינה נטיית בבינה
בצורת בבינה (וחכם דחכמה. כח"ב היו"ד ועצם קוצין

הה"א).
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אחראp‰Â‰ח) ּובסטרא ה', ד' מאֹות נעׂשה ּבקדּׁשה ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֻ
ק' מר' יּו"ד10נעׂשה אֹות ּכן ּגם ּבֹו יׁש הרי ּדה' , ְֲֲֵֵֵֵֶַַ

מּלפניו, ׁשהּוא אּלא ה', ּדאֹות הּׂשמאלי רגל והּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּלפניו
ּדאֹות הּיחּוד, אפן על ׁשּמֹורה והינּו מאחֹוריו, הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּובּדלי"ת

מקּב ּבאחֹור,ד' אחֹור יחּוד והּוא אליו, ׁשּקדם ג' מאֹות ל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבפנים, ּפנים ּבבחינת הּוא ׁשהּיחּוד מּלפניו, הּיּו"ד ה' ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּובאֹות
האריז"ל ּבכתבי וכדאיתא הּצדקה, ידי על נעׂשה 11וזה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
רז"ל ּוכמאמר ה', נעׂשה ד' ׁשּמאֹות ה', צדק הּוא 12ּדצדקה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ידי ועל מהג' מקּבל ׁשהד' ּדּלים", ּגמֹול – ּדל"ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּגימ"ל
ּדק' ק', מר' נעׂשה אחרא ּבסטרא אבל ה', אֹות נעׂשה ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָזה
הרגלים ה' ׁשּבאֹות אּלא ה' לאֹות ּבתמּונתֹו ּדֹומה הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהרי
ׁשּזהּו למּטה, יֹורד הּוא הּׂשמאלי הרגל ק' ּובאֹות ּבׁשוה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהם

מה13ענין והּוא הּקֹו"ף, קנה ׁשהּוא מות", ירדֹות "רגליה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשרטֹון ּבֹו ועלה ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל "ירד רז"ל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאמרּו

ּגדֹול" ּכר נבנה רׁש"י)ועליו ליׂשראל, מצר והּוא(ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּמצר הּוא וזה אחרא, וסטרא ּבקלּפה הּנעׂשה הק' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָקנה
הג' ּדהּנה הּוא, החסידּות ּדר על הענין ּובאּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָליׂשראל.

ּדּבּור14קּוין מחׁשבה – הּנפׁש לבּוׁשי ג' הם ה' ּדאֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
להֹורֹות קּוין, מהּׁשני נפסק הּוא הּׂשמאלי קנה ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומעׂשה,
הּוא ּדמחׁשבה ּדהגם ּומחׁשבה, מּדּבּור נפסק הּוא ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּמעׂשה
רק הּוא הּמחׁשבה ולכן הּנפרד, לבּוׁש ודּבּור המיחד ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻלבּוׁש
הּדּבּור הרי זה ּבכל הּנה הּזּולת, אל הּוא והּדּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָלעצמֹו
נפרד. ׁשהּוא מעׂשה ּכן ּׁשאין מה הּמחׁשבה, אל ּבער ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ּד"כל העֹולמֹות, ּבסדר ּגם הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּדכן
עֹולם ּבריאה הּוא ּדבראתיו עׂשיתיו", אף יצרּתיו ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָּבראתיו
אף, אֹומר ּובעׂשּיה הּדּבּור, עֹולם יצירה ויצרּתיו ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמחׁשבה,
ׁשהּוא ה"א ּדאֹות הּׂשמאלי רגל וזהּו הענין, הפסיק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּדאף
לבּוׁשי ג' ּכאׁשר הּוא ּבקדּׁשה ה"א ואֹות הּמעׂשה. על ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֻמֹורה
מאֹור ממּלאים הם הרי – ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה – ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּנפׁש
מחׁשבת חֹוׁשב ּדבמחׁשבּתֹו והינּו והּמּדֹות, החכמה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹורה
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שבת.10) תחום ענין הכוונות שער לשבת. ההקדמה חיים עץ פרי
שם.11) הלקוטים וספר המצוות שער ראה. פרשת מצוות טעמי

צדק. מערכת אור מאורי וראה מקומות. ובכמה
א.12) קד, שבת

שם.13) הליקוטים ספר ראה
(הראשון).14) אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה

ועוד. בלק. פרשת ריש תורה לקוטי
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מחזת לפני עובר חי וכמו ביאלטה היותנו עת ונזכרתי

טובים לחיים ותבדל אבא הגבוהים, ההרים שם, חיינו

סלאנים שניאור ר' והמלמד תי' הרבנית מורתי אמי כבוד

אחרי הראשונה בשעה יום) בכל (כמעט הולכים ואני

גם ולפעמים השביעית שעה עד לטייל, הצהרים

השמינית.

יושב אתו, לקח אשר בספר ומעיין לו יושב אבא

ומצוה כשעה אתי לומד שניאור ר' וכותב, יושב ומהרהר,

יחדיו ושניהם אבא אל לו והולך למדנו אשר על לחזור לי

ר' שומע, שניאור ור' מדבר אבא ההוא, בספר לומדים

שניאור ור' לו מבאר אבא מתרץ, ואבא מקשה שניאור

צהובות. ופניו נהנה

מכתב מכתב, באיזה וקוראת מרחוק לה יושבת אימא

בקבוק שם קטן, ילקוט מונח הארץ על ואצלה ארוך,

ידי על ושולחת לי, נותנת לזמן ומזמן מזונות, מיני חלב,

שניאור. ור' לאבא גם

גדולה אומנת ואריגה, בתפירה עוסקת היתה אמא

עשוי עץ של עיגול וכעין ובתכלת, בזהב לרקום היא

שעות לה, היה תרקום עליה אשר הבד את בו לתחוב

בזה. עסוקה היתה ביום

השלישי, אלכסנדר המלך בוא מחזה את נזכרתי

המלך לראות המחכים בין הים חוף על הורי עמידת

וכרמו, המלך ארמון ליבאדיא, אחוזת מראה ושריו,

הטבילה, לבית פסח בערב בהליכתנו ברחוב המלך פגישת

בל"ג שם והיותנו חרקוב, דרך חזרה נסיעתנו עת ונזכרתי

תרמ"ו. בעומר

בחרקוב חסידים,1שם מושב ראיתי הראשון בפעם

ועליצותם. שמחתם התלהבותם מנגינתם דיבוריהם

הדרתו ז"ל, יחזקאל ר' הרב עלי עשה גדול רושם

ומהם זקן בעלי אנשים עיניו, על אשר הזהב ומשקפי

אחד בחדר מתקבצים כולם וישישים זקנים כשלג, לבנים

צפופים, כולם עומדים, ומהם יושבים מהם גדול, לא

השולחן בראש היושב אבא, אל נשואות כולם ועיני

מכיון אך ומדברים, מנגנים בחדר, ורעש וארוך, הקצר

שותקים, הכל דבר, להגיד חפץ אבא אשר שרואים

מדבר. ואבא חרישית, שקיטה

מן לקחו כבר אותי מתחמם, האויר אחת בשעה

אמא שמה ספרים, מלא חדר אחר, בחדר והנני השולחן

לחייה. על יורדות דמעה ונטפי יושבת

וכשא בוכה, אמי מתכווץ לבי מאד, לי בוכהצר מא

העבר בחורף אשר הנני זוכר כי לבכות, מה על יש בודאי

בכו, שניהם בכה, אבא גם רב, בכי בכתה � ביאלטה �

התמדת בהבטחת � מאימא פעלתי תחנון ברוב כי ואזכור

ואנכי שניאור ר' המלמד בוא בראשית היה זה כי לימוד,

הצער. סיבת לי תספר אשר � עמו ללמוד חפצתי לא

לך אספר אם גם ילד עודך � אמא אומרת � אתה

וצערו. הדבר תוכן תבין לא

חומש גם הרי אבין, אשר באופן � אמרתי � לי ספרי

הלא מבין, הנני אז לי מבאר אבא וכאשר מבין, אינני

עמי, למד אשר הפרשה בטוב הנני מבין כי אמר אבא

אבין, אשר באופן לי לספר את גם תחפצי לא ומדוע

ואבכה.

אמא. שואלת � בוכה אתה מה

בוכה, אבא כי הנני רואה � עניתי � אבכה לא ואיך

מצטערים ביניהם מדברים ואמא אבא בוכה, אמא

שלהם יחידי הבן אני ואיך גדול, דבר ודאי הרי ובוכים,

אבכה. לא

אביך אבי לי, ותספר אמא לב לקחו וטענותיי בכייתי

תורה לומד ימיו כל והיה בתורה גדול אדם רבי, היה

רמ"מ, ודודך רז"א, דודך בניו אשר ציווה והוא ומתפלל,

כשתי עשו וכה וילמדו, ישבו רק מסחר שום יעשו לא

מסחר. לעשות התחילו עתה שנים,

ודודיך, זקנתך, מאם לאביך מכתב בא העבר בשבוע

את קנו אשר וכותבים גדול, יער לקנות המה רוצים אשר

על הצטער הנה המכתב את קיבל כאשר ואביך היער,

אשר הגדול הרבי אביהם מצות את המה עוברים אשר

בכה. צער ומרוב מסחר, שום יעשו שלא אותם ציווה

יקלקל שלא ויראתי אביך בצער ראיתי כאשר ואנכי

אמא את ואנחם אביך, של צערו על בכיתי בריאותו את

לו ואעשה יצווני, אשר לכל אבא בקול אשמע אנכי אשר

הנני ומעתה החלש, בריאותו יוטב בזה אשר רוח נחת

כחפצו בהתמדה שניאור ר' המלמד עם ללמוד מתחיל

אבא. של

במאד, הצטערתי בוכה אמא את כשראיתי ולזאת

בכייתה, סיבת לשאול לגשת עוז הרהבתי לא גם ואף

מצהלות קול ואשמע לאו אם לשאול אם מהרהר עודני

שולחן על עומד אחד והנה שמה וארוץ המושב מחדר

בשמחה. אחריו עונים והכל ומנגן זוית בקרן גבוה קטן

לא התנור אצל עמד אשר הקטן הסולם על ואטפס

יושב אבא ואראה אמא, של לחדרה המוביל מפתח רחוק

בעת בחדרו יושב שהיה כמו � קטנה עגולה משי במצנפת

בלהב מאירות פניו בהיר, הגדול מצחו � לומד שהיה

וידו רקתו, את ישען הימנית בידו סגורות, עיניו אודם,

סביביו. על קודש וחרדת השולחן, על מונחת השמאלית
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כח.1) ע' ה'ת"ש קיץ - השיחות בס' גם עד"ז ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּפׁשּוט ׁשהּוא ּבמי וגם ּתֹורה, ּבדברי מדּבר ּובדּבּורֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה,
קאמר מאי ידע הּׂשגה)ידולא ּבעל ׁשאינֹו זה(והינּו ּבכל , ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּתפּלה,מהּד ּבדברי וכן ּתֹורה ּובפסּוקי ּתֹורה ּבדברי לדּבר ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
"ּכל הרי הּגׁשמּיֹות ּבעׂשּיֹותיו וכן הּמצות, ּבמעׂשה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּומעׂשה
הרׁשּות, ּדברי ּבעׂשּית ּדגם והינּו ׁשמים", לׁשם יהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמעׂשי
ּבעסק ּוכמֹו ׁשמים, לׁשם יהיה הּתֹורה, ּפי על לֹו ּׁשּמּתר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמה
והּכּונה ּתעבד", ימים "ׁשׁשת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומּתן, ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּׂשא
ּוכמֹו ולעׂשֹות, לׁשמר הּמצות את לקּים ׁשּיּוכל הּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּבהרוח
ולּבֹו מחֹו ׁשּיהיה ּבכדי וכן חסדים, ּוגמילּות צדקה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבמצות
זמּני את ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד ּבּתֹורה לעסק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹּפנּויים
וכאׁשר ּבּתפּלה. ׁשּבּלב ועבֹודה לתֹורה העּתים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָקביעּות
ּומחּיה הּלּמּוד זמּני מרויח אׁשר זה מּלבד הּנה ּכן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַעֹוׂשה
זאת עֹוד הּנה והּתפּלה, הּתֹורה ּבאֹור ּומאירּה מּמׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנפׁשֹו

ׁשּלֹו ּומּתן מּׂשא העסק עצם ׁשמים)אׁשר לׁשם הּוא (ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכדבעי ּומרמהטוהּוא וגזל מאֹונאה נזהר הּוא הרי ּדבמילא , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּדבר יעׂשה ואי הוי', ׂשנא אּלה ּכל אׁשר יֹודע ּדהרי ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשקר,
ּפׁשּוטה האמּונה אצלֹו ּבגּלּוי מאיר וגם אלקּות. הפ ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
ּתעׁשיר", היא הוי' ּד"ברּכת יׂשראל איׁש לב ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּקבּועה
הוי', לברּכת ראּוי ּכלי העסק יהיה ּכאׁשר רק ּתבֹוא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּברכה
ּבאכילה הן ׁשּלֹו, הענינים ּבׁשארי ּגם מתנהג הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ללמד ׁשּיּוכל ּגּופֹו להבראת ׁשמים לׁשם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּוׁשתּיה
לפי איׁש איׁש הּמצות, ּבקּיּום הוי' את ולעבד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֹּולהתּפּלל
עּובּדין מארי ּתפּלה מארי ּתֹורה מארי ּומדרגתֹו, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָמהּותֹו

ענּייםטזטבין לפרנס והּדֹומה חסדים ּוגמילּות ּבצדקה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּדאֹורייתא מּתמכין ּכאׁשריזולהיֹות ּדאז ּוממֹונֹו, ּבגּופֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָ

הּפעל עצם הרי מּמילא ּבדר הּנה ׁשמים, לׁשם זאת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹוׂשה
מןהּוא ׁשּנזהר ּוׁשתּיה ּבאכילה ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּכדבעי,

ּדבר הּנה הּמּתרים ּבדברים ּדגם הּוא ּדהּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהּמֹותרֹות,
למּלאת ענינֹו ׁשאין מאחר מּזה, נזהר לֹו מֹותרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
וכן וחּיּותֹו. ּגּופֹו קּיּום לצר ּׁשהּוא מה אם ּכי נפׁשֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹּתאות
ּגּבאי ּוכמֹו ּבהם, עֹוסק ׁשהּוא הּדברים ּבׁשארי ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
ואף הּדעת, ּובקרּוב ּבנחת הם ּדבריו הרי והּדֹומה, ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָצדקה
ּגדֹול, ּבתקף ּדבר איזה על לעמד ּגדֹול ּבחזק הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלפעמים
הּנה זה ּובכל והּדֹומה, ּבהּדּור ההּוא הּדבר נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
קצה עד מהּגאוה ּומתרחק טעם, ודברי ּבנחת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָמדּבר
ׁשהּוא הענין ּפנימּיּות אצלֹו הּוא ׁשהעּקר להיֹות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָהאחרֹון,
הם קֹו"ף ואֹות ּבקדּׁשה. ה"א אֹות וזהּו הוי', ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֻמצות

רי"ׁש, מאֹות ונעׂשה זה, ּדלעּמת ּומעׂשה ודּבּור ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּמחׁשבה
הּוא ּדכאׁשר זה, ּדלעּמת ודּבּור מחׁשבה הּוא רי"ׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֻּדאֹות

ּביׁשין והרהּורין זרֹות מּמחׁשבֹות אׁשריחמלא ּבדּבּורים וכן , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ
מּבעי לא הּמה, להוי' הרעיטלא לׁשֹון האסּורים, ּדּבּורים ֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹֹ

על נעׂשה הּנה ּבטלים, ּדברים רּבּוי ּגם אּלא והּדֹומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרכילּות
לא ּבמעׂשה ׁשּנֹופל והינּו הּמעׂשה, ׁשהּוא הּקֹו"ף קנה זה ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹידי
ׁשעל והּוא למּטה, ׁשּיֹורד הּקֹו"ף קנה וזהּו לּצלן, רחמנא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹוב
ּובא מּטה, למּטה יֹורד הּוא הרי טֹוב לא מעׂשה ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹידי
אין ריק "והּבֹור ּדכתיב וזהּו טֹובים. הּלא והּדּבּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּמחׁשבה
קאי ּבאל"ף ּדבאר ּבוא"ו, ּובֹור ּבאל"ף ּבאר ּדיׁשנֹו מים", ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבֹו
חּיים" מים ּבאר ּגּנים "מעין ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנׁשמה, ,15על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ

לעּלא מּתּתא נֹובע ׁשהּבאר רּבּויכּדכׁשם הּוא זה ידי ועל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבירא ׁשהּוא ּבּגּוף ירידתּה ידי על הּנׁשמה ּכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמים,

מּזהכאעמיקּתא הּנה ּכּנ"ל, ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ּכאׁשר אבל , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּנׁש עלּית נעׂשה וזהּוּדוקא עּלּוי, אחר ּבעּלּוי ׂשאת ּביתר מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבגּלּוי הּנֹובעת ּבאר ּבבחינת ׁשהּנׁשמה ידי ּדעל ּגּנים", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ"מעין
הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּבברּור העבֹודה ידי על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאלקּות
ּוכמֹו עדן, ּגן הּוא ּדגן ּבהּגּנים, הּמעין נעׂשה מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּנה
ׁשּבגן הּמדרגֹות ב' הם וגּנים כּו', ּבעדן" ּגן כּו' "וּיּטע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּכתּוב
ּדמּיא ׁשקיא והּוא העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּגן ,כבעדן, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

כּו', למעלה ּבעלֹותם עדן ּבגן לּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה הּתענּוג ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָנחל
רז"ל ׁשאמרּו וזהּו כּו', ּבֹור הּוא ּדריק ריק, הּבֹור (ׁשּבתאבל ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

ב) עּמּוד כב ׁשאיןּדף יֹודע איני ריק' 'והּבֹור ׁשּנאמר "מּמׁשמע ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
אין מים ל לֹומר מים', ּבֹו 'אין לֹומר ּתלמּוד ּומה מים, ְְִִִֵֵַַַַַַָּבֹו
ׁשהּוא ּובֹור ריק, ּדהּבֹור ּבֹו", יׁש ועקרּבים נחׁשים אבל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּבֹו
מּנחׁשים ממּלא הּוא אבל ּבֹו אין מים הּבהמית, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּנפׁש
ׁשהם הּקֹו"ף וזהּו וכּו', זרֹות מחׁשבֹות ׁשהם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָועקרּבים

ּומעׂשה16ּכקֹוף ּדּבּור מחׁשבה הּוא ּדאדם אדם, א'17ּבפני , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבפני ּכקֹוף רק הם קלּפה אבל ּומעׂשה, ּדּבּור מ' ד' ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָמחׁשבה,
מאֹור ממּלא ּומעׂשה ּדּבּור הּמחׁשבה ּדבקדּׁשה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֻֻאדם,
וזהּו כּו', זרֹות מּמחׁשבֹות ממּלא אחרא ּובסטרא ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה,
הארה ּׁשּלֹוקחין מה ׁשהּוא ׁשי"ן, אֹות ונטלין ּבּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאֹומר

ׁשּלהם. הּקּיּום וזהּו ּדקדּׁשה, החּיּות מהארת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּדהארה
.¯ev˜ּבא ודּבּור מּמחׁשבה ה', מד' נעׂשה ּבקדּׁשה ƒְְֲֲִִִִֶַַָָָָֻ

ּבּסטרא ּומצוֹות. ּבתֹורה ממּלאים ׁשּכּלם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻֻלמעׂשה
נֹופל זה ּדלעּמת ודּבּור מּמחׁשבה ק', מר' נעׂשה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאחרא

טֹוב. לא ְֲֶַֹּבמעׂשה
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אז15) המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת תורה לקוטי ראה
מו). (קונטרס תש"ב אני שחורה המתחיל דיבור [מאמרים] ישיר.

אידיש). - המאמרים (בספר גנים מעין המתחיל דיבור

ועוד.16) א. ק, אור מאורי שם. הכוונות ושער חיים עץ פרי
(השני).17) בהעלותך המתחיל דיבור [מאמר] ריש תורה לקוטי

מקומות. ובכמה

אומר.יד. הוא מה יודע שצריך.טו.ואינו טובים.טז.כפי מעשים בעלי תפילה, בעלי תורה, התורה.יז.בעלי והרהוריםיח.מתומכי

(לומר).יט.רעים. צורך למעלה.כ.אין עמוק.כא.ממטה מים.כב.בור ברכת
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מחזת לפני עובר חי וכמו ביאלטה היותנו עת ונזכרתי

טובים לחיים ותבדל אבא הגבוהים, ההרים שם, חיינו

סלאנים שניאור ר' והמלמד תי' הרבנית מורתי אמי כבוד

אחרי הראשונה בשעה יום) בכל (כמעט הולכים ואני

גם ולפעמים השביעית שעה עד לטייל, הצהרים

השמינית.

יושב אתו, לקח אשר בספר ומעיין לו יושב אבא

ומצוה כשעה אתי לומד שניאור ר' וכותב, יושב ומהרהר,

יחדיו ושניהם אבא אל לו והולך למדנו אשר על לחזור לי

ר' שומע, שניאור ור' מדבר אבא ההוא, בספר לומדים

שניאור ור' לו מבאר אבא מתרץ, ואבא מקשה שניאור

צהובות. ופניו נהנה

מכתב מכתב, באיזה וקוראת מרחוק לה יושבת אימא

בקבוק שם קטן, ילקוט מונח הארץ על ואצלה ארוך,

ידי על ושולחת לי, נותנת לזמן ומזמן מזונות, מיני חלב,

שניאור. ור' לאבא גם

גדולה אומנת ואריגה, בתפירה עוסקת היתה אמא

עשוי עץ של עיגול וכעין ובתכלת, בזהב לרקום היא

שעות לה, היה תרקום עליה אשר הבד את בו לתחוב

בזה. עסוקה היתה ביום

השלישי, אלכסנדר המלך בוא מחזה את נזכרתי

המלך לראות המחכים בין הים חוף על הורי עמידת

וכרמו, המלך ארמון ליבאדיא, אחוזת מראה ושריו,

הטבילה, לבית פסח בערב בהליכתנו ברחוב המלך פגישת

בל"ג שם והיותנו חרקוב, דרך חזרה נסיעתנו עת ונזכרתי

תרמ"ו. בעומר

בחרקוב חסידים,1שם מושב ראיתי הראשון בפעם

ועליצותם. שמחתם התלהבותם מנגינתם דיבוריהם

הדרתו ז"ל, יחזקאל ר' הרב עלי עשה גדול רושם

ומהם זקן בעלי אנשים עיניו, על אשר הזהב ומשקפי

אחד בחדר מתקבצים כולם וישישים זקנים כשלג, לבנים

צפופים, כולם עומדים, ומהם יושבים מהם גדול, לא

השולחן בראש היושב אבא, אל נשואות כולם ועיני

מכיון אך ומדברים, מנגנים בחדר, ורעש וארוך, הקצר

שותקים, הכל דבר, להגיד חפץ אבא אשר שרואים

מדבר. ואבא חרישית, שקיטה

מן לקחו כבר אותי מתחמם, האויר אחת בשעה

אמא שמה ספרים, מלא חדר אחר, בחדר והנני השולחן

לחייה. על יורדות דמעה ונטפי יושבת

וכשא בוכה, אמי מתכווץ לבי מאד, לי בוכהצר מא

העבר בחורף אשר הנני זוכר כי לבכות, מה על יש בודאי

בכו, שניהם בכה, אבא גם רב, בכי בכתה � ביאלטה �

התמדת בהבטחת � מאימא פעלתי תחנון ברוב כי ואזכור

ואנכי שניאור ר' המלמד בוא בראשית היה זה כי לימוד,

הצער. סיבת לי תספר אשר � עמו ללמוד חפצתי לא

לך אספר אם גם ילד עודך � אמא אומרת � אתה

וצערו. הדבר תוכן תבין לא

חומש גם הרי אבין, אשר באופן � אמרתי � לי ספרי

הלא מבין, הנני אז לי מבאר אבא וכאשר מבין, אינני

עמי, למד אשר הפרשה בטוב הנני מבין כי אמר אבא

אבין, אשר באופן לי לספר את גם תחפצי לא ומדוע

ואבכה.

אמא. שואלת � בוכה אתה מה

בוכה, אבא כי הנני רואה � עניתי � אבכה לא ואיך

מצטערים ביניהם מדברים ואמא אבא בוכה, אמא

שלהם יחידי הבן אני ואיך גדול, דבר ודאי הרי ובוכים,

אבכה. לא

אביך אבי לי, ותספר אמא לב לקחו וטענותיי בכייתי

תורה לומד ימיו כל והיה בתורה גדול אדם רבי, היה

רמ"מ, ודודך רז"א, דודך בניו אשר ציווה והוא ומתפלל,

כשתי עשו וכה וילמדו, ישבו רק מסחר שום יעשו לא

מסחר. לעשות התחילו עתה שנים,

ודודיך, זקנתך, מאם לאביך מכתב בא העבר בשבוע

את קנו אשר וכותבים גדול, יער לקנות המה רוצים אשר

על הצטער הנה המכתב את קיבל כאשר ואביך היער,

אשר הגדול הרבי אביהם מצות את המה עוברים אשר

בכה. צער ומרוב מסחר, שום יעשו שלא אותם ציווה

יקלקל שלא ויראתי אביך בצער ראיתי כאשר ואנכי

אמא את ואנחם אביך, של צערו על בכיתי בריאותו את

לו ואעשה יצווני, אשר לכל אבא בקול אשמע אנכי אשר

הנני ומעתה החלש, בריאותו יוטב בזה אשר רוח נחת

כחפצו בהתמדה שניאור ר' המלמד עם ללמוד מתחיל

אבא. של

במאד, הצטערתי בוכה אמא את כשראיתי ולזאת

בכייתה, סיבת לשאול לגשת עוז הרהבתי לא גם ואף

מצהלות קול ואשמע לאו אם לשאול אם מהרהר עודני

שולחן על עומד אחד והנה שמה וארוץ המושב מחדר

בשמחה. אחריו עונים והכל ומנגן זוית בקרן גבוה קטן

לא התנור אצל עמד אשר הקטן הסולם על ואטפס

יושב אבא ואראה אמא, של לחדרה המוביל מפתח רחוק

בעת בחדרו יושב שהיה כמו � קטנה עגולה משי במצנפת

בלהב מאירות פניו בהיר, הגדול מצחו � לומד שהיה

וידו רקתו, את ישען הימנית בידו סגורות, עיניו אודם,

סביביו. על קודש וחרדת השולחן, על מונחת השמאלית
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כח.1) ע' ה'ת"ש קיץ - השיחות בס' גם עד"ז ראה
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טעם. ובדברי ובהגיון בחכמה ורק אך אם כי אמונה, בעניני לשכנע אפשר אי ובאלימות הזרוע בכוח
זו". בנקודה אתי הסכים בעצמו האפיפיור

מוצא "אינני המשיך: משה ור' פעולתם, את עשו נכונים, הם כי ידעו שהכמרים הללו, הדברים
בהמשך לומר, רצוני אך האחר. של ואמונתו בדתו לזלזל נוהגת אינה היהדות כי ולהדגיש לחזור לנכון
לי הושיט האפיפיור בנוכחות הקרדינל עם הויכוח את כשסיימתי כי האפיפיור, בענין שהזכרתי למה

לו". אזדקק שבו מקום בכל הגנה לי והבטיח ידו את האפיפיור

בחתימת האפיפיור, בשם מכתב זה היה הכמרים. ראש אל והגישו מכתב משה ר' הוציא כך באמרו
לידי שבאו והשכלתו חכמתו רוב על משה לר' הערכתו את האפיפיור מביע שבו הקרדינלים, אחד

ודתו. אמונתו על להגן שנחלץ בעת ביטוי

אל ישיר באופן ולפנות לרומא לנסוע בדעתי "עתה המשיך: משה ור' נדהמים, עמדו הכמרים
ובוהמיה". פולין יהודי על הרף ללא הכבדות העלילות לכל קץ לשים מנת על האפיפיור

לפתע: משה ר' קרא קצרה דומיה הפסקת לאחרי

הושטת כדי ותוך לפניכם" עומד הנאשם הרי - הפסל את שביזה מי את לשפוט באמת רצונכם "אם
שפטוהו!" הוא, "הנה ואמר: קולו הגביה היהודים נגד שהסית הצעיר הכומר כלפי מאשימה אצבע

המקום את ולעזוב הכמרים מראש להיפרד מיהר משה ור' הכמרים, בין השתררה ומבוכה תדהמה
מלוויו. עם יחד

והכל ימים עברו הפגישה. פרטי את יספרו שלא מלוויו שני את משה ר' השביע בחוץ בהיותם
המופתעים פוזנא יהודי פסקו. היהודים חיי על והאיומים בדתם, הפגיעה על לדבר חדלו הגויים הושתק.
ידעו היהודים המשלחת. אנשי מפי דבר להוציא הצליחו לא אך התרחש, מה לדעת מאד רצו לטובה

נוראה. מצרה ניצלו משה ר' של הקומה וזקופת האיתנה לעמידתו הודות כי רק

אברהם, ולאחריה שבילדים, הגדולה היתה פריידה ובת. בנים שלשה היו רעייתו ושרה משה לר'
זלמן ושניאור תורהיעקב, בהם שהרביצו ביותר הטובים המלמדים הוחזקו הבנים עבור בןֿהזקונים.

זה סדר תהלים. ולומר להתפלל שתוכל כדי בלבד קרוא רק לימדו פריידה, הבת, את ואילו בגודש,
והמקובלים, הנסתרים לשיטת בניגוד תורה, ללמוד הבת על שאין משה ר' של לשיטתו בהתאם היה

סופר. שכבר כפי

עצמה פוזנא שבעיר אלא ילדיו. את גם חינך וכך לקבלה, המתנגדים ברוח משה ר' חונך כאמור,
השפיעה זה בכיוון בהתמדה. גדל מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי חסידי של מספרם המצב. השתנה
גדול. סוחר גם אם כי בתורה, רק לא גדול היה זה, תוארו למרות אשר, בטלן, ברוך ר' של אישיותו

לחסידי המתנגדים מן היה משה שר' ולמרות משה, ר' לשל דומים רבים אופי קווי היו ברוך לר'
בעין שמר זאת שעם אלא התנגדותו, את החליש כשלעצמו זה דבר ברוך, ר' את העריך יואל, רבי

הקבלה. בשיטת המחזיקים אל יתחברו שלא בניו על פקוחה

את למנוע יכל לא המקובלים השפעת תחת יפלו שלא ילדיו על לשמור משה ר' שרצה כמה ברם,
המקובל, דוד ר' של היתום בנו וקדיש, ברוך, ר' של בנו בנימין, גילם, מבני צעירים שני עם חברותם
היה לא איש פוזנא. רחבי בכל לתהלה יצא ושמם נדירים בכשרונות ניחנו אלה שני ברוך. ר' של אחיו
עם מלהתחבר בניו את מונע היה אילו וללומדיה, לתורה העזה באהבתו ידוע שהיה משה, ר' את מבין
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רגעים כלעברו על ומביט עיניו פותח אבא אחדים,

לב אל וחודרות פנימה מסתכלות היפות העינים סביביו,

רב כוחו כזה מבט הלזה, וערכי פנימי במבט הפוגע איש

אדם שפתי על השפוך והחן שבלב, העקמומית לפשט

וכוחם יום לקשי גם טובה תקוה המה נותנים זה גדול

ונדכא. נשבר לב גם לעורר אדיר
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את מוחלט באופן שהכחיש בעובדה להסתפק הנראה, כפי התכוון, פראג, קהלת ראש משה, ר'

שאינם יווכחו שהכמרים לאחר כי שיער הוא אלילם. פסל את ביזו היהודים כי הכמרים האשמת

לא שהכמרים כדי המגוחכת. מהאשמתם יסוגו להם, שהבהיר כפי היהודים, מן כסף לסחוט מסוגלים

להסביר טרח אף שוא, מעלילות נבהל שאינו אמיץ יהודי משה, ר' הוא, כי לדעת שיווכחו וכדי יטעו,

בשנים העבירו שהיהודים הכספים על לבן, גבי על שחור הוכחות, המכילים מסמכים ישנם כי להם

לפוזנא. מחוץ בטוחות בידים נמצאות אלה הוכחות וכי פיותיהם, את לסתום כדי הגויים לכיסי קודמות

הגורמים בפני ההוכחות יוצגו בדבר הכרח יהיה באם כי לכמרים אזהרה לשמש אמורים היו אלה דברים

לסחוט כדי כזב עלילות הבודים שוחד, כמקבלי הקלון עמוד לפני יועמדו הכמרים, הם, ואז המתאימים,
כסף.

ראש מאזהרת להתעלם כדי דיה גדולה הייתה הכמרים חוצפת משה. ר' מצד טעות זו היתה ברם,

הקהילה.

כלפי גנאי קריאות קולות בקולי להשמיע החל זעם, בחמת לכן קודם שהתפרץ הצעיר, הכומר

היהודים.

דרך "ואין - בקולו רעם - מפשע" חפים של פנים להעמיד היהודים מצד נוראה העזה זו "הרי

בהם ויפליאו עליהם שיתנפלו כך עלֿידי אלא יותר, חזק מי להם ולהראות מקומם על להעמידם אחרת

החצופה!" מהתנהגותם לחדול לקח ילמדו אז או רכושם, את ויחרימו ונאמנות חזקות מכות

יהיו שלכם "ראשיכם רצח: בחמת צעק היהודית המשלחת אנשי כלפי באגרופו מנופף וכשהוא

העוול על ביהודים נקמה יעשו שיטתם, לכבוד החרדים דת, קנאי נוצרים כאשר לעריפה. הראשונים

להם!" הקדוש כלפי שביצעו

תובלו "כולכם וצעקות: איומים במקהלת שפצחו הכמרים, שאר את עודדו הצעיר הכומר של דבריו
וכהנה. כהנה ועוד אבן", על אבן תישאר לא ומבתיכם לטבח, כצאן

שמישהו עד וגדל, הלך והקללות הגידופים זרם התלהטו. ורוחותיהם צעקותיהם גברו לרגע מרגע

הצעירים הכמרים לזעמנו!". הראשונים הקרבנות להיות רוצים אינכם אם מיד "הסתלקו צרח: מהם

ראשי אל להתקרב החלו אותם.אף לתקוף בכוונה קמוצים, באגרופים הקהל

את בחריפות גינה הוא המשולהבים. הצעירים הכמרים בעד שעצר הכמרים ראש התערב כאן

לכמורה. בזיון הגורמת המעצורים חסרת התנהגותם

אמונות בעניני להתווכח כדי לכאן באנו "לא קולו: להשמיע הזדמנות משה ר' מצא כך כדי תוך

כי ברומא, הקרדינלים מגדולי אחד עם ויכוח בשעת פעם, אמרתי "וכבר - עז בקול אמר - ודעות"
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טעם. ובדברי ובהגיון בחכמה ורק אך אם כי אמונה, בעניני לשכנע אפשר אי ובאלימות הזרוע בכוח
זו". בנקודה אתי הסכים בעצמו האפיפיור

מוצא "אינני המשיך: משה ור' פעולתם, את עשו נכונים, הם כי ידעו שהכמרים הללו, הדברים
בהמשך לומר, רצוני אך האחר. של ואמונתו בדתו לזלזל נוהגת אינה היהדות כי ולהדגיש לחזור לנכון
לי הושיט האפיפיור בנוכחות הקרדינל עם הויכוח את כשסיימתי כי האפיפיור, בענין שהזכרתי למה

לו". אזדקק שבו מקום בכל הגנה לי והבטיח ידו את האפיפיור

בחתימת האפיפיור, בשם מכתב זה היה הכמרים. ראש אל והגישו מכתב משה ר' הוציא כך באמרו
לידי שבאו והשכלתו חכמתו רוב על משה לר' הערכתו את האפיפיור מביע שבו הקרדינלים, אחד

ודתו. אמונתו על להגן שנחלץ בעת ביטוי

אל ישיר באופן ולפנות לרומא לנסוע בדעתי "עתה המשיך: משה ור' נדהמים, עמדו הכמרים
ובוהמיה". פולין יהודי על הרף ללא הכבדות העלילות לכל קץ לשים מנת על האפיפיור

לפתע: משה ר' קרא קצרה דומיה הפסקת לאחרי

הושטת כדי ותוך לפניכם" עומד הנאשם הרי - הפסל את שביזה מי את לשפוט באמת רצונכם "אם
שפטוהו!" הוא, "הנה ואמר: קולו הגביה היהודים נגד שהסית הצעיר הכומר כלפי מאשימה אצבע

המקום את ולעזוב הכמרים מראש להיפרד מיהר משה ור' הכמרים, בין השתררה ומבוכה תדהמה
מלוויו. עם יחד

והכל ימים עברו הפגישה. פרטי את יספרו שלא מלוויו שני את משה ר' השביע בחוץ בהיותם
המופתעים פוזנא יהודי פסקו. היהודים חיי על והאיומים בדתם, הפגיעה על לדבר חדלו הגויים הושתק.
ידעו היהודים המשלחת. אנשי מפי דבר להוציא הצליחו לא אך התרחש, מה לדעת מאד רצו לטובה

נוראה. מצרה ניצלו משה ר' של הקומה וזקופת האיתנה לעמידתו הודות כי רק

אברהם, ולאחריה שבילדים, הגדולה היתה פריידה ובת. בנים שלשה היו רעייתו ושרה משה לר'
זלמן ושניאור תורהיעקב, בהם שהרביצו ביותר הטובים המלמדים הוחזקו הבנים עבור בןֿהזקונים.

זה סדר תהלים. ולומר להתפלל שתוכל כדי בלבד קרוא רק לימדו פריידה, הבת, את ואילו בגודש,
והמקובלים, הנסתרים לשיטת בניגוד תורה, ללמוד הבת על שאין משה ר' של לשיטתו בהתאם היה

סופר. שכבר כפי

עצמה פוזנא שבעיר אלא ילדיו. את גם חינך וכך לקבלה, המתנגדים ברוח משה ר' חונך כאמור,
השפיעה זה בכיוון בהתמדה. גדל מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי חסידי של מספרם המצב. השתנה
גדול. סוחר גם אם כי בתורה, רק לא גדול היה זה, תוארו למרות אשר, בטלן, ברוך ר' של אישיותו

לחסידי המתנגדים מן היה משה שר' ולמרות משה, ר' לשל דומים רבים אופי קווי היו ברוך לר'
בעין שמר זאת שעם אלא התנגדותו, את החליש כשלעצמו זה דבר ברוך, ר' את העריך יואל, רבי

הקבלה. בשיטת המחזיקים אל יתחברו שלא בניו על פקוחה

את למנוע יכל לא המקובלים השפעת תחת יפלו שלא ילדיו על לשמור משה ר' שרצה כמה ברם,
המקובל, דוד ר' של היתום בנו וקדיש, ברוך, ר' של בנו בנימין, גילם, מבני צעירים שני עם חברותם
היה לא איש פוזנא. רחבי בכל לתהלה יצא ושמם נדירים בכשרונות ניחנו אלה שני ברוך. ר' של אחיו
עם מלהתחבר בניו את מונע היה אילו וללומדיה, לתורה העזה באהבתו ידוע שהיה משה, ר' את מבין
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זקנותו, לעת במס"נ וקיומה המצוה טהרת התורה זכות

נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק להוד התקשרותו

העליון בעולם לעד, עומדת וצדקתו וכאמרו לעד יעמדו זי"ע,

הוי'. את החיים בצרור צרורה נפשו ותהי' והטהור, הזך

ועשי' עילאה, דעל' כגוונא תתאה עלמא עביד קוב"ה

מהכחות הנה שהן וההתקשרות ההתמסרות ובפרט לעילא,

יזכה כו' הניתן בחוק ועדנים ע[י]דן כעבור הנה הפנימי',

זכה כאשר הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד את לשרת לעמוד

דין. בעלמא בחייו לד', לטוב ידם ועל אליהם, מקושר להיות

ועינינו וירושלים ציון אבלי בתוך אתכם ינחם המקום

הוי'. לפני וירננו כו' ויקומו כו', בטוב תחזינה

טוב דבר בכל בנו את מזכה האב הנחלאות, תורת וזאת

מתעסק להיות בל"נ עליו יקבל כי בזה הנני ע"כ אשר ומועיל,

גדולה, בהשתדלות ז"ל אביו עשה אשר הצדקה, עניני בכל

ע"ז. ולבו דעתו ויתן מסודר, ובסדר

קדשנו אשר ישראל, לעמו תורה הנותן הטוב והוי'

יעשה, אשר ובכל מרובה, והשפעה ברכה לו יתן הוא במצותיו,

ובכח בפועל הצדקה בזכות עילוי אחר בעילוי ויעלה יצליח

פנימי.

מו"ר. בן המברכו ידידו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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למרות ברוך, ר' ושל משה ר' של המשפחות, שתי בין שנוצרו לקשרים סיבות עוד היו זאת מלבד

דרכיהן: שבין הגדול השוני

שירדו אנשים לתמיכת התמסרה במיוחד מאד. גדולה צדקה בעלת היתה משה, ר' של רעייתו שרה,

הקהילה אנשי מצב על לעמוד כדי בעיר. ידוע היה לא שעוניין זה, מסוג עניות משפחות ועוד מנכסיהם
עם שרה התיידדה במיוחד בקהילה. ההמוניות השכבות אל גישה להם שהיתה אלה עם שרה התחברה

צביה בעלֿשם. יואל רבי ומאנשי מקובל היה המנוח שבעלה למרות קדיש. של אמו האלמנה, צביה

נשים עשרות עם במגע באה עבודתה במסגרת אך בריווח, ממנו והתפרנסה לתפירה מלאכה בית ניהלה

אוצר צביה היתה כך משום ותמיכה. לסיוע וזקוקות דחוק במצב נמצאות משפחות אלו תמיד ידעה וכך

אישיותה, את מאד העריכה ושרה וצדקנית. מלומדת אשה צביה היתה לכך נוסף שרה. בשביל בלום

שתיהן. בין הדוקים ידידות יחסי נרקמו כך

הרבה שרה ידעה כזה באופן חברתה. אצל המתרחש כל על היטב ידעה השתים מן אחת שכל מובן

היחידה בתה פריידה, על הכל ידעה צביה ואילו צביה, של המוצלח היחיד בנה קדיש, על מאד

שרה. של המוכשרת

למרות תפירה. ללמוד החליטה כך והנסתרים. המקובלים דרך אל נטיה לפריידה היתה זאת מלבד

פוזנא, קהלת הקימה תקופה באותה תורה. ללמוד לה נתנו שלא לאחר וזאת עשיר, בית של בת היותה

את היא אף ללמוד החליטה פריידל ויתומות. עניות לבנות מלאכה ללימוד ביתֿספר משה, ר' בהנהגת

מלאכה. תלמד שבתם מכבודם כלמטה ראו הקהילה של הנכבדים שהבעליֿבתים למרות המלאכה,

מלאכה ללמוד ומיוחסות עשירות למשפחות אחרות בנות גם התחילו בכך החלה שפריידל לאחר

תפירה. ובמיוחד מתאימה.

בתפירה לנו, כזכור שעסקה, האלמנה, צביה אל פריידל של להתקרבותה הביא בתפירה עיסוקה
ר' של בתו רחל, עם להתיידד ההזדמנות לפריידל ניתנה גם זו בדרך בנה. ואת עצמה את לפרנס כדי

סבר בטלן, ברוך ר' שאביה, כיוון מלומדת, היתה הקבלה, בדרך שהלך למי כבת רחל, בטלן. ברוך

בעלת שהיתה רחל, הצליחה כך משום תורה. הבנות את ללמד יש כי והמקובלים הנסתרים כשיטת

למרות פריידל, עם הדוק במגע באה וכך מלאכה לרכוש גם רצתה זאת עם בלימודיה. נדירים, כשרונות

מאד. מועטת השכלה בעלת היתה שזו

נפגשו ופריידל רחל מנוגדים. מחנות לשתי שהשתייכו למרות המשפחות שתי התקרבו זו בדרך

ר' של בתו רחל המשפחות: בין השידוכים לקישרי הדרך את כך סללה העליונה ההשגחה תכופות.

לקדיש, נישאה משה ר' של היחידה בתו ופריידל משה, ר' של הצעיר בנו זלמן לשניאור נישאה ברוך

הקבלה. לדרך מתנגד המשפחות, התאחדות למרות משה, ר' נשאר זאת עם ברוך. ר' של אחיו בן
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תרפ"ב שבט, כ"ח א' ב"ה

רוסטוב-דאן

שי' יחיאל מו"ה אי"א וו"ח ידידי כבוד

וברכה, שלום

ז"ל, אביו פטירת המעציבה מהשמועה נפשי עגמה מאד

תעודת למלאות ויגע עמל ואשר במצות, העסקן הנעלה ידידינו

על ונפשו כחו ליתן החסידות, כתורת אדמות, עלי האדם

תורה, לומדי להחזיק תורה, אלא טוב ואין הטוב, עשיית

התורה, את עושים בזה אשר תורה, של באהלה ויושבי

רגלין עבדין דאינון דאורייתא תמכין בענין וכמבואר

לשכינתא.
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קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

זקנותו, לעת במס"נ וקיומה המצוה טהרת התורה זכות

נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק להוד התקשרותו

העליון בעולם לעד, עומדת וצדקתו וכאמרו לעד יעמדו זי"ע,

הוי'. את החיים בצרור צרורה נפשו ותהי' והטהור, הזך

ועשי' עילאה, דעל' כגוונא תתאה עלמא עביד קוב"ה

מהכחות הנה שהן וההתקשרות ההתמסרות ובפרט לעילא,

יזכה כו' הניתן בחוק ועדנים ע[י]דן כעבור הנה הפנימי',

זכה כאשר הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד את לשרת לעמוד

דין. בעלמא בחייו לד', לטוב ידם ועל אליהם, מקושר להיות

ועינינו וירושלים ציון אבלי בתוך אתכם ינחם המקום

הוי'. לפני וירננו כו' ויקומו כו', בטוב תחזינה

טוב דבר בכל בנו את מזכה האב הנחלאות, תורת וזאת

מתעסק להיות בל"נ עליו יקבל כי בזה הנני ע"כ אשר ומועיל,

גדולה, בהשתדלות ז"ל אביו עשה אשר הצדקה, עניני בכל

ע"ז. ולבו דעתו ויתן מסודר, ובסדר

קדשנו אשר ישראל, לעמו תורה הנותן הטוב והוי'

יעשה, אשר ובכל מרובה, והשפעה ברכה לו יתן הוא במצותיו,

ובכח בפועל הצדקה בזכות עילוי אחר בעילוי ויעלה יצליח

פנימי.

מו"ר. בן המברכו ידידו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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iyilyקסח ,ipy ,oey`x - dk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

øLà Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ£¤´
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácéâäîeøzä úàæå ¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ©§½̈

:úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLàãúìëúe £¤¬¦§−¥«¦®̈¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤
:íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàåäíìéà úøòå §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯

:íéhL éörå íéLçz úøòå íéîcàî(éåì)åïîL §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«¤−¤
ì íéîNa øànì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

æ:ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàçeNrå ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬
:íëBúa ézðëLå Lc÷î éìèäàøî éðà øLà ìëk ¦−¦§®̈§¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå: ¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«
àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNråáéòaøà Bl z÷öéå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ
ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäâéíúà úétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæãéúòìö ìr úòaha íécaä-úà úàáäå ¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàäåèïøàä úòaèa ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ
:epnî eøñé àì íécaä eéäéæèúà ïøàä-ìà zúðå ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ

éìà ïzà øLà úãrä:E ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»

"לׁשמי", ּתהיה ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

ּכאן, יׁש רמז אּלא "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

העליֹונה, הּכּונה מּלּוי לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשעני

ּבֹו ׁשּתהיה ּכדי וענּיים עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרצה

ׁשּכן, וחסד. צדקה ׁשּוםÏkהׁשּפעת ּבלי עֹוׂשה, ׁשּיהּודי ּדבר ְְֵֶֶֶַַָָָָ»ְְִִֶֶָָ

ּדרכי "ּבכל ּכּכתּוב: ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהבּדל,

ּדעהּו". -ֵָ

éðùæédkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàåçéáäæ íéáøk íéðL úéNrå §©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨®̈

:úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷îèéäNrå ¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤©«Â£¥Â
äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úà eNrz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

ëíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkäàëúøtkä-úà zúðå ©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤
úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî ïøàä-ìr©¨«¨−Ÿ¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½

éìà ïzà øLà:EáëEzà ézøaãå íL Eì ézãrBðå £¤¬¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàäëúéNrå Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧¨

úéNrå áéáñ çôè úøbñî BlBzøbñîì áäæ-øæ ¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñåëzúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ

òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬
:åéìâøæëíézáì úòahä ïééäz úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´

:ïçìMä-úà úàNì íécáìçëíécaä-úà úéNrå §©¦½¨¥−¤©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ
-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöå íéhL éör£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨®̈§¦¨−̈¤

:ïçìMäèëåéúBN÷e åéútëå åéúørw úéNrå ©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ
:íúà äNrz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

ì:ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìr zúðåô §¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, רק(מ"א ּבארֹון "אין ִֵַַַָָָָָָָ

ּבׁשאר ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָׁשני

ׁשם" ל "ונֹועדּתי - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכלי

כב) הּבּטּול,(פסוק ּבתכלית הּתֹורה ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי .ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

. . ה' ּדבר ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ"ׁשאין

אחר ּכעֹונה ,"אמרת לׁשֹוני "ּתען ּבבחינת ּומאליו", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמילא

ֵַהּקֹורא.

,éðù
éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³

äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨
:eéäé äpnîáììL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´

ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈
:éðMäâììLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»

ìLe çøôå øzôkãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ãìäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨

iriax - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äéçøôeäìøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ
íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−

ì äpnî:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
åìúçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−

:øBäè áäææìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨¨¬¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®
:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañåëà-úàå §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«§¤

úìëúe øæLî LL úòéøé øNr äNrz ïkLnä©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
äNrz áLç äNrî íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàáíéøNrå äðîL úçàä äréøéä | Cøà Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàâúøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©©−§¨©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà äMà¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãäréøéä úôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ
äréøéä úôNa äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä̈«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwääúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNrz úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNrz©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:dúçà-ìà äMà úàìläåéñø÷ íéMîç úéNrå ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´
íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ̈¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½

:ãçà ïkLnä äéäåæìäàì íéfr úòéøé úéNrå §¨¨¬©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤
ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLrì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬

:úréøé äøNrèãáì úòéøéä Lîç-úà zøaçå ¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈
äréøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå§¤¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´

:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMäéíéMîç úéNrå ©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤§¨¦¹¨£¦¦´
úøáça äðöéwä úçàä äréøéä úôN ìr úàììª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤
:úéðMä úøáçä äréøéä úôN ìr úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«

àé-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNrå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

áéäréøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìr çøñz úôãòäâéäfî änàäå ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹

äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìr çeøñãéúéNrå ¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨

úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ
:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯B�n‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»

da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

מׁשּכן ּגׁשמּיים מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלמׁשה

הּמנֹורה, לגּבי ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומקּדׁש

ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות כב,ׁשהיתה (שבת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

אּלאב) אדם, ׁשל ּבכחֹו אינֹו אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר .ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּבֹורא; ׁשל .ÈÏ‡Ó‰ּבכחֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
ìëì äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷çéïkLnì íéLøwä-úà úéNrå ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNrèéíéraøàå ¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ

íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äNrz óñë-éðãà©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëïkLnä òìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²

:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMäàëíéraøàå ©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬
éðL óñk íäéðãàéðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà ©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàáëäné ïkLnä éúkøéìe £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈
:íéLø÷ äML äNrzâëäNrz íéLø÷ éðLe ©«£¤−¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½

:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìãëíîàú eéäéå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»
úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©

ì äéäé ïk úçàäì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðL ¨«¤®̈¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
äëeéäåøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈

íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½
:ãçàä Løwä úçzåëøá úéNråíéhL éör íçé ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®

:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîçæëäMîçå £¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´
äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨´
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

çëäöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìàèë-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤



קסט iriax - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äéçøôeäìøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ
íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−

ì äpnî:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
åìúçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−

:øBäè áäææìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨¨¬¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®
:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañåëà-úàå §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«§¤

úìëúe øæLî LL úòéøé øNr äNrz ïkLnä©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
äNrz áLç äNrî íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàáíéøNrå äðîL úçàä äréøéä | Cøà Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàâúøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©©−§¨©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà äMà¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãäréøéä úôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ
äréøéä úôNa äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä̈«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwääúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNrz úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNrz©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:dúçà-ìà äMà úàìläåéñø÷ íéMîç úéNrå ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´
íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ̈¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½

:ãçà ïkLnä äéäåæìäàì íéfr úòéøé úéNrå §¨¨¬©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤
ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLrì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬

:úréøé äøNrèãáì úòéøéä Lîç-úà zøaçå ¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈
äréøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå§¤¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´

:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMäéíéMîç úéNrå ©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤§¨¦¹¨£¦¦´
úøáça äðöéwä úçàä äréøéä úôN ìr úàììª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤
:úéðMä úøáçä äréøéä úôN ìr úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«

àé-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNrå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

áéäréøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìr çøñz úôãòäâéäfî änàäå ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹

äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìr çeøñãéúéNrå ¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨

úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ
:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯B�n‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»

da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

מׁשּכן ּגׁשמּיים מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלמׁשה

הּמנֹורה, לגּבי ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומקּדׁש

ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות כב,ׁשהיתה (שבת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

אּלאב) אדם, ׁשל ּבכחֹו אינֹו אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר .ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּבֹורא; ׁשל .ÈÏ‡Ó‰ּבכחֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
ìëì äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷çéïkLnì íéLøwä-úà úéNrå ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNrèéíéraøàå ¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ

íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äNrz óñë-éðãà©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëïkLnä òìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²

:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMäàëíéraøàå ©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬
éðL óñk íäéðãàéðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà ©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàáëäné ïkLnä éúkøéìe £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈
:íéLø÷ äML äNrzâëäNrz íéLø÷ éðLe ©«£¤−¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½

:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìãëíîàú eéäéå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»
úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©

ì äéäé ïk úçàäì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðL ¨«¤®̈¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
äëeéäåøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈

íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½
:ãçàä Løwä úçzåëøá úéNråíéhL éör íçé ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®

:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîçæëäMîçå £¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´
äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨´
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

çëäöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìàèë-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤



iriayקע ,iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úétöå íçéøaì íéza áäæ äNrz íäéúraè©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íçéøaä-úàìBètLîk ïkLnä-úà úî÷äå ¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½

:øäa úéàøä øLàñ £¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È�„‡(יט (כו, «¿≈∆∆

(מּלבד מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

ויׁש מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

להׁשּתּמׁש ראּוי העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלבאר

לא ּכסף על ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזהב,

ׁשעמדּו ׁשהאדנים, אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנאמר

ּדוקא, מּכסף נעׂשּו לעֹולם, הּמׁשּכן קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻעל

מּזהב. ִָָֹלא

éùéîçàìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

áìíétöî íéhL éãenr äraøà-ìr dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæâìäzúðå ¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈©§¥¨«¤§¨«©¨´

úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´
íëì úëøtä äìécáäå úeãrä ïBøà úà úëøtì©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéaãì-úà zúðå ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤
:íéLãwä Lã÷a úãrä ïBøà ìr úøtkääìzîNå ©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³

çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìr ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìråìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ©¤¬©¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìíúà úétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ� ‰¯B�n‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ,כו) ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה)

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

הּׁשלחן לפני ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש "תּכֹוןÁaÊÓוהּמנֹורה. ּכּכתּוב לּתפּלה, רֹומז ְְְְְִֵֵֵַָָƒ¿≈«ְִִֵַַָָ

לאחר ורק הּיֹום. עבֹודת התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתפּלתי

הּתֹורה לּמּוד רּוחנית, עבֹודה – ּבּמנֹורה לעסק נּתן ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָֹהּתפּלה

ׁשמים. לׁשם אכילה ּכגֹון ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻוכּדֹומה,

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á

çaænä äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©
ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ úéNrå §¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´

:úLçð Búà úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤
âåéúâìæîe åéú÷øæîe åéréå BðMãì åéúøéq úéNrå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈

:úLçð äNrz åéìk-ìëì åéúzçîeãBl úéNrå ©§Ÿ®̈§¨¥−̈©«£¤¬§«¤§¨¦³¨Æ
úLøä-ìr úéNrå úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨©¨¤À¤

:åéúBö÷ òaøà ìr úLçð úòaè òaøàääzúðå ©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«§¨«©¨´
úLøä äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúàŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§®̈¨§¨«§¨´¨¤½¤

:çaænä éöç ãråéör éca çaænì íécá úéNrå ©−£¦¬©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´
:úLçð íúà úétöå íéhLæåéca-úà àáeäå ¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈

çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå úòaha©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©
:Búà úàNaçøLàk Búà äNrz úçì áeáð ¦§¥¬Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧

:eNré ïk øäa Eúà äàøäñ ¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש הּואÔÈÊÓלפנינּו ב. .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים ג.ÁÈÊÓמבּטל עוֹונֹות). ּומכּפר רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֲֵֵַָ

לֹומר:aÁÓ·והּוא ויׁש ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל –ÔÈÊÓאת ְ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ≈ƒ

הּקרּבנֹות ּבזכּות ּכ ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשלמים.

נּזֹון. לכּפרה.ÁÈÊÓ,¯tÎÓהעֹולם ׁשּבאים ואׁשם, חּטאת – ִָָ≈ƒ«¿«≈ְְִֶַַָָָָָָ

·aÁÓ"ּבלבד הּקּב"ה ו"לכבֹוד לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, (מדרש– ¿«≈ְְִִִִֶַַַָָָָ

.תדשא)

,éùù
éòéáùèäðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§®̈¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨

äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈
:úçàäéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãnrå ¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éååàéïBôö úàôì ïëå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¥̧¦§©³¨Æ
Cøà äàî íérì÷ Cøàaáéúëåãîòåéø÷åéãenrå ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´

íéãnrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçåáéíérì÷ íé-úàôì øöçä áçøå ©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−

:äøNr íäéðãàå äøNr íäéãnr änà íéMîç£¦¦´©®̈©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«
âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéíäéãnr óúkì íérì÷ änà äøNr Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´

ìLìL íäéðãàå äL:äLåèLîç úéðMä óúkìå §½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬
ìL íäéãnr íérì÷ äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

æèìeúìëz änà íéøNr | Cñî øöçä ørL §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤

iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®
:äraøà íäéðãàå äraøà íäéãnræééãenr-ìk ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸

íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−
:úLçðçéíéMîç | áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´

íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§®̈§©§¥¤−
:úLçðèé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk ìëì §«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨

:úLçð øöçä úãúé-ìëå åéúãúéqqq §¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא מּכלÈ„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒִָ

ב)ּגרעין יח, הבּדילּו(זבחים הם ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

העֹולם; הׁשּפעת מּפני ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבין

ּבני ּבין הּמבּדילה היא – אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהאמּונה

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו מּפני עליהם הּמגּנה והיא לעֹולם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö
éòéáù

ùãåç ùàø úáùì äàéø÷
øéèôîèíîéîz äðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®

:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«
édkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò:ô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àé-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«

äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéàå íéðL ø÷á̈¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzáéìLeäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
ãçàä ìéàì ïîMá:âéäçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ

äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéìãéúLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯

Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ
äðMä éLãçì BLãça:åèúàhçì ãçà íéfr øérNe §¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈

Bkñðå äùré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì:ñ ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−Ÿ§¦§«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קעי iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®
:äraøà íäéðãàå äraøà íäéãnræééãenr-ìk ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸

íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−
:úLçðçéíéMîç | áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´

íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§®̈§©§¥¤−
:úLçðèé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk ìëì §«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨

:úLçð øöçä úãúé-ìëå åéúãúéqqq §¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»

קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא מּכלÈ„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒִָ

ב)ּגרעין יח, הבּדילּו(זבחים הם ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

העֹולם; הׁשּפעת מּפני ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבין

ּבני ּבין הּמבּדילה היא – אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהאמּונה

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו מּפני עליהם הּמגּנה והיא לעֹולם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö
éòéáù

ùãåç ùàø úáùì äàéø÷
øéèôîèíîéîz äðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®

:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«
édkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò:ô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àé-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«

äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéàå íéðL ø÷á̈¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzáéìLeäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
ãçàä ìéàì ïîMá:âéäçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:316:288:398:379:119:0910:0510:0417:1717:2217:4217:4717:0117:56באר שבע )ח(

6:336:298:398:379:119:1010:0510:0417:1417:1917:3917:4416:4817:54חיפה )ח(

6:296:258:378:369:099:0710:0310:0217:1617:2117:4117:4616:4117:54ירושלים )ח(

6:346:308:398:389:129:1010:0610:0517:1517:2017:4017:4516:5917:56תל אביב )ח(

7:227:149:119:089:439:3910:3110:2916:5417:0417:2617:3516:4417:48אוסטריה וינה )ח(

6:276:349:269:309:5810:0211:1011:1320:3920:3321:0621:0120:1521:13אוסטרליה מלבורן )ק(

7:217:139:119:089:449:4010:3310:3117:0017:0917:3117:3916:4917:43אוקראינה אודסה )ח(

7:097:018:578:539:299:2510:1710:1516:3816:4717:0917:1816:2817:22אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:417:329:259:219:589:5410:4510:4216:5717:0717:3017:4016:4717:44אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:337:249:189:149:509:4610:3710:3516:5017:0017:2317:3316:4017:37אוקראינה קייב )ח(

6:566:488:458:429:179:1310:0510:0316:2816:3817:0017:0916:1817:13אוקראינה דונייצק )ח(

7:447:379:369:3310:0810:0510:5810:5617:2917:3818:0018:0817:1918:21איטליה מילאנו )ח(

6:166:168:498:509:199:2010:2210:2318:3918:3919:0119:0118:2119:05אקוואדור קיטו )ח(

6:096:159:039:079:369:3910:4610:4820:0419:5920:3020:2519:4220:37ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:426:509:479:5210:1810:2211:3111:3421:1321:0721:4321:3620:5021:40ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:137:079:129:099:449:4210:3610:3517:2717:3417:5418:0117:1518:05ארה״ב בולטימור )ח(

7:046:589:039:009:359:3210:2610:2517:1517:2217:4217:4917:0318:01ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:056:599:039:019:359:3310:2710:2517:1417:2117:4217:4917:0218:01ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:447:389:419:3810:1310:1011:0411:0217:4717:5518:1618:2317:3618:35ארה״ב דטרויט )ח(

7:097:069:189:169:509:4910:4510:4418:0018:0518:2518:2917:4618:39ארה״ב היוסטן )ח(

6:486:438:538:519:259:2310:1910:1817:2517:3117:5117:5617:1218:06ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:037:009:149:139:479:4610:4210:4218:0518:1018:2918:3317:5118:43ארה״ב מיאמי )ח(

7:036:578:598:579:329:2910:2310:2217:0717:1517:3517:4316:5617:56ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:006:548:598:569:309:2710:2110:2017:0817:1517:3617:4316:5617:54ארה״ב שיקאגו )ח(

6:116:148:578:599:269:2810:3310:3419:2119:1919:4319:4219:0119:46בוליביה לה פאס )ח(

8:218:1210:0410:0010:3610:3211:2311:2017:3117:4118:0418:1517:2218:31בלגיה אנטוורפן )ח(

8:198:1010:039:5910:3510:3111:2211:2017:3317:4418:0718:1717:2418:32בלגיה בריסל )ח(

7:477:369:249:199:569:5110:4010:3716:3216:4517:0917:2116:2517:25בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:396:439:269:289:5710:0011:0511:0720:0019:5720:2420:2119:4020:28ברזיל ס.פאולו )ק(

6:266:309:139:159:449:4610:5110:5319:4619:4320:0920:0719:2620:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:387:299:229:189:549:5010:4110:3816:5017:0017:2317:3416:4017:49בריטניה לונדון )ח(

7:547:449:359:3010:0610:0210:5210:4916:5117:0217:2617:3716:4217:54בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:497:399:309:2610:029:5810:4810:4516:5117:0217:2617:3616:4217:40גרמניה ברלין )ח(

7:587:499:459:4110:1610:1211:0411:0117:1917:3017:5218:0217:1018:06גרמניה פרנקפורט )ח(

5:335:388:258:288:558:5810:0410:0619:0819:0519:3319:2918:4819:33דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:117:099:279:2610:009:5910:5710:5718:3318:3618:5518:5818:1719:02הודו בומביי )ח(

7:057:039:229:229:549:5410:5210:5218:3118:3418:5318:5618:1519:00הודו פונה )ח(

7:107:028:598:569:329:2810:2010:1816:4416:5417:1517:2416:3417:28הונגריה בודפשט )ח(

7:147:089:129:099:449:4110:3510:3417:2117:2817:4917:5617:0918:00טורקיה איסטנבול )ח(

7:297:239:299:2710:019:5910:5410:5317:4817:5518:1518:2217:3618:26יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:317:239:209:169:529:4910:4110:3917:0517:1517:3617:4516:5517:49מולדובה קישינב )ח(

7:047:029:259:249:559:5410:5310:5318:3618:3918:5819:0218:2019:06מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:245:338:288:339:019:0610:1510:1820:0019:5320:3120:2319:3520:27ניו זינלנד צ. צ. )ח(

6:466:438:598:579:299:2810:2510:2517:4817:5318:1318:1717:3418:21נפאל קטמנדו )ח(

7:137:149:419:4210:1410:1411:1511:1619:2219:2319:4419:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

7:167:068:598:559:319:2610:1710:1416:2316:3416:5717:0816:1417:12פולין ורשא )ח(

6:006:028:368:389:099:1010:1310:1418:4318:4219:0519:0418:2419:08פרו לימה )ח(

8:017:549:549:5110:2610:2211:1511:1317:4717:5618:1718:2517:3618:38צרפת ליאון )ח(

8:208:1210:0810:0510:4010:3611:2811:2617:4817:5818:2018:2917:3818:44צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0610:0718:1518:1718:3718:3817:5818:42קולומביה בוגוטה )ח(

7:327:269:289:2510:009:5710:5010:4817:2917:3817:5918:0617:1818:18קנדה טורונטו )ח(

7:147:079:079:049:399:3610:2910:2717:0117:1017:3117:3916:5017:52קנדה מונטריאול )ח(

6:456:408:478:459:209:1810:1310:1217:1317:1917:3917:4417:0017:48קפריסין לרנקה )ח(

8:228:1110:009:5410:3110:2511:1511:1117:0417:1617:4117:5316:5618:10רוסיה מוסקבה )ח(

7:477:409:369:3310:0910:0510:5710:5517:2217:3117:5318:0217:1218:06רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:507:429:419:3810:1310:0911:0110:5917:2917:3818:0018:0817:1818:21שוייץ ציריך )ח(

6:436:429:029:029:359:3510:3410:3418:1918:2218:4218:4418:0418:48תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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7:167:068:598:559:319:2610:1710:1416:2316:3416:5717:0816:1417:12פולין ורשא )ח(

6:006:028:368:389:099:1010:1310:1418:4318:4219:0519:0418:2419:08פרו לימה )ח(

8:017:549:549:5110:2610:2211:1511:1317:4717:5618:1718:2517:3618:38צרפת ליאון )ח(

8:208:1210:0810:0510:4010:3611:2811:2617:4817:5818:2018:2917:3818:44צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0610:0718:1518:1718:3718:3817:5818:42קולומביה בוגוטה )ח(

7:327:269:289:2510:009:5710:5010:4817:2917:3817:5918:0617:1818:18קנדה טורונטו )ח(

7:147:079:079:049:399:3610:2910:2717:0117:1017:3117:3916:5017:52קנדה מונטריאול )ח(

6:456:408:478:459:209:1810:1310:1217:1317:1917:3917:4417:0017:48קפריסין לרנקה )ח(

8:228:1110:009:5410:3110:2511:1511:1117:0417:1617:4117:5316:5618:10רוסיה מוסקבה )ח(

7:477:409:369:3310:0910:0510:5710:5517:2217:3117:5318:0217:1218:06רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:507:429:419:3810:1310:0911:0110:5917:2917:3818:0018:0817:1818:21שוייץ ציריך )ח(

6:436:429:029:029:359:3510:3410:3418:1918:2218:4218:4418:0418:48תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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