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‰z‡Âז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּתמיד נר להעלֹות לּמאֹור וידּועים1ּכתית , ְֲִִִִֵַַָָָ

ּבזה ּבני2הּדּיּוקים את צו נאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים ּדבכל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבני את ּתצּוה ואּתה נאמר וכאן ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ּדהּדּיּוק ּולהֹוסיף, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל.
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ּבהּלׁשֹון רק ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
מׁשה הרי להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע
ולּמה הּקּב"ה, צּוּוי את ליׂשראל למסר הּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ויקחּו ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר

למׁשה הּׁשמן ׁשּיביאּו ,ּכיון3אלי ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא הצר לּמה אהרן, ידי על היתה הּנרֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשהעלאת
גֹו' ׁשמן ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. הּׁשמן ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת
גֹו' ׁשמן למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָּכתית

זה ׁשּלאחרי ּדבפסּוק להבין, צרי ּגם נאמר4להאיר. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתמיד. נר להעלֹות נאמר וכאן ּבקר עד ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמערב

(ּבמאמרֹוÓe·‡¯ב) אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְְֲִִַַַָָ
הּיהּודים וקּבל הּמתחיל ּדּבּור 5הּידּוע ְְְִִִִֵַַַַַָ

תרפ"ז קטן ּבפּורים צוּתא6ׁשּנאמר הּוא (ּתצּוה) ּדצּוּוי ,( ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
יׂש7וחּבּור ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו הּוא. ׁשּמׁשה ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

סֹוף אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר ועל8מקּׁשר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
אין אֹור עם אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי
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ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew'ג יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו a"pyz'dשהוכפל ,`yz ik 't '` mei."

(תצוה).)1 פרשתנו ד"ה)2ריש א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל

עה"פ.)3 כא.)4רמב"ן כז, בואתה)5פרשתנו דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה - גו' היהודים לוקבל גו' נדפס)6תצוה

ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים"

ס"ד. שם ראה - ואילך. 180 ע' פרשתנו)7ה'תשי"א בתו"א גם כ"ה

.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א כ"ה)8פב,
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*`"nyz'd oey`x

‰z‡Âז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּתמיד נר להעלֹות לּמאֹור וידּועים1ּכתית , ְֲִִִִֵַַָָָ

ּבזה ּבני2הּדּיּוקים את צו נאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים ּדבכל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבני את ּתצּוה ואּתה נאמר וכאן ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ּדהּדּיּוק ּולהֹוסיף, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל.
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ּבהּלׁשֹון רק ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
מׁשה הרי להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע
ולּמה הּקּב"ה, צּוּוי את ליׂשראל למסר הּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ויקחּו ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר

למׁשה הּׁשמן ׁשּיביאּו ,ּכיון3אלי ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא הצר לּמה אהרן, ידי על היתה הּנרֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשהעלאת
גֹו' ׁשמן ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. הּׁשמן ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת
גֹו' ׁשמן למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָּכתית

זה ׁשּלאחרי ּדבפסּוק להבין, צרי ּגם נאמר4להאיר. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתמיד. נר להעלֹות נאמר וכאן ּבקר עד ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמערב

(ּבמאמרֹוÓe·‡¯ב) אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְְֲִִַַַָָ
הּיהּודים וקּבל הּמתחיל ּדּבּור 5הּידּוע ְְְִִִִֵַַַַַָ

תרפ"ז קטן ּבפּורים צוּתא6ׁשּנאמר הּוא (ּתצּוה) ּדצּוּוי ,( ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
יׂש7וחּבּור ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו הּוא. ׁשּמׁשה ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

סֹוף אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר ועל8מקּׁשר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
אין אֹור עם אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי
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ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew'ג יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו a"pyz'dשהוכפל ,`yz ik 't '` mei."

(תצוה).)1 פרשתנו ד"ה)2ריש א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל

עה"פ.)3 כא.)4רמב"ן כז, בואתה)5פרשתנו דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה - גו' היהודים לוקבל גו' נדפס)6תצוה
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'להאיר' «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰במילה
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו (=היה ¡≈≈¿≈«

È‡‰Ï¯'לומר) 'Â‚ ÔÓL'∆∆¿»ƒ
השמן הדלקת של תכליתה שהרי

'להאיר' היא Ìbבמנורה .«
˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»

‰Ê È¯Á‡lL4¯Ó‡�אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«
הנרות דליקת זמן ∆∆≈'ÚÓ¯·משך

'¯˜a „Úזמן משך ואכן «…∆
יום בכל המקדש בבית דליקתם

אלא כולה היממה במשך איננו

בוקר עד Ô‡ÎאילוÂמערב ¿»
¯� ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡�∆¡«¿«¬≈

.'„ÈÓz»ƒ
˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿
¯eac Úe„i‰ B¯Ó‡Óa)¿«¬»«»«ƒ
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜ ÌÈ¯eÙ'a6,( ¿ƒ»»

cשל הפנימית ¿משמעותה
('eˆz‰')המילה 'Èeeˆ'ƒ¿«∆
‡e‰יצירת¯eaÁÂ '‡zÂˆ'7 «¿»¿ƒ

כלומר המצוה, לבין המצּווה ְְֶֶַבין

הוא ברוך לקדוש ישראל .בין
e‰ÊÂהפס מדוע וקההסבר ¿∆

משה של חשיבותו את מדגיש

באומרו eˆz‰רבינו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
,'Ï‡¯NÈ È�a כיוון‡˙ ∆¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‰LnLאת שיוצר זה ∆…∆
ש זה הוא ≈»¿M˜Ó¯ה'צוותא',

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ8ÏÚÂ . ƒ≈¿«

ÚÈtLÓ ‰LnL È„È¿≈∆…∆«¿ƒ«
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ּבּזהר ּדלעילא13ּׁשּכתּוב אמּונה ויתּפרנסההיא יתזן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה מׁשה), ידי (על יד על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּניּה
ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ׁשּממׁשי הּוא ְְְֱִִִִִֶַַָָָהאמּונה
ּבזה הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ּדֹור ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם אלפי14היא ּדראׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשּלהם ׁשהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשּבדֹורם),

ּכמאמר15מרּדכי ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה האתּפׁשטּותא ׁשהיה , ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּבזמן16רּבֹותינּו ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

קׁשּור היה אז הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּגזרת
את לחּזק ּברּבים קהּלֹות הקהיל נפׁש, מסירּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָעם
הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ולעמד ּבהּוי' יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאמּונתם
ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי הּמצוֹות. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻוקּיּום
האמּונה את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָואתּפׁשטּותא

מבאר ּכתית17ּדיׂשראל, גֹו' ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּכל הּגלּות, ׁשּבזמן להאיר), ולא (לּמאֹור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמאֹור
מּגיעים זה ידי על ּכתית, ונדּכא, נׁשּבר הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואחת
להבין וצרי האֹור. נמצא ׁשּמּמּנּו (העצם) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלּמאֹור
(ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ּבכתית ּדהּפרּוׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּיכּות
זן ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפני

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

(ּבהּמאמר)p‰Â‰ד) ּבא ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש הּמאמר, ּבתחּלת להּמבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהמׁש

לעׂשֹות החּלּו אׁשר את הּיהּודים ׁשּקּבלּו18וקּבל הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
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סט"ו. כג.)18תרפ"ז ט, אסתר
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באופן ישראל שלÈÓÈ�Ùבנשמות הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,

יהיו שהם כך כדי עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו fa‰¯מתאימים ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ13‡È‰‰" ¿∆«∆»«…««ƒ
) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡אמונה =אותה ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆

ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

כלומר ידך, È„Èעל ÏÚ«¿≈
ÔÊ ‰LnL ‰Êc ,(‰LÓ…∆¿∆∆…∆»
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

CÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯Ó‡n‰aאדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

‰e‡הריי"צ ‰LnL ‰Êc ,¿∆∆…∆
‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'«¬»¿≈¿»««»»

‡È‰ ‰Êaמשה כלפי רק לא »∆ƒ
אלא בדורו »Ìbרבינו

‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaL14להתפשטות=) ∆¿»

בכל אשר דור) שבכל משה של

שבהם צדיקים ישנם ודור דור

של נשמתו ומאירה מתפשטת

בבחינת כן גם והם רבינו משה

מהימנא' ÈL‡¯c'רעיא ,¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰≈¿«¿ƒ∆»¡»
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆¿»
‰È‰z Ì‰lL ‰�eÓ‡‰L∆»¡»∆»∆ƒ¿∆
BÓÎe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿

ÈÎc¯Ó15‰È‰L , »¿¿«∆»»
‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰»ƒ¿«¿»¿…∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL∆¿¿«¬««≈

Ï"Ê16B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿
,B¯B„a ‰LÓkשל עבודתו ¿…∆¿
בכך היתה Ìei˜Âמרדכי ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ

˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a»«ƒ¿«≈∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa,"היהודים "וקבל המאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿…»«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

‡¯c(דור שבכל שלו ‰‡eÓ�‰(=וההתפשטות ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ »»¿«¿ƒ∆»¡»
¯‡·Ó ,Ï‡¯NÈc17ה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿…»ƒ¿«»∆∆»ƒ

) "¯B‡nÏ'א בסעיף בשמןכאמור שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק «»
'È‡‰Ï¯'),הוא ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ

רומזת 'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות Lעל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאזÏk ∆ƒ¿««»∆»
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡המילה משמעות במובן'È˙k˙'שזו ∆»¿««ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

'שבירה' דווקא,של Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהמדריגה של התגלות «¿≈∆«ƒƒ«
בשם (הנקראת '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰בכך היא למעלהLשמעלתה היא »»∆∆∆

המקור היא 'אור', של ממהות

‰‡B¯.אשר ‡ˆÓ� epnnƒ∆ƒ¿»»
'מאור' במילה הדברים: הסברת

ה'אור'. של המקור מכונה

לעומת עצמה השמש לדוגמה,

בשם נקראת ממנה היוצא האור

של המקור והיא היות 'מאור'

המאורהאור. בין ההבדלים אחד

הינו שהמאור בכך הוא לאור

שאינו האור לעומת עצמו הדבר

הימנו, שחּוצה מציאות אלא

לעומת עצמה השמש בדוגמת

הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

ו'אור' 'מאור' המושגים לכן

'עצם' במושגים קשורים

הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים',

ה'גילויים'ÂÓˆÚב זאת לעומת ,

שאינו השמש אור בדוגמת הם

ש מה אךÏ‚˙Ó‰אלא ממנה

אלה דברים עצמה. השמש איננו

התגלותה כלפי משל בבחינת הם

כאשר האלוקית. הנשמה של

האלוקית, הנשמה אודות מדובר

הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה

קשורה זו דרגה האדם, בגוף

האדם, של הגלויים בכוחותיו

היא זו דרגה ומידותיו. ִׂשכלו

ה' רובד שלה.‚ÌÈÈÂÏÈבבחינת '

' ישנה זאת הנשמה',ÌˆÚלעומת

הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה

'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של B‡nÏ¯'במאמר ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈
.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰aשנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈

אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
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[ּדמׁשה ּבמׁשה. והֹוספה ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹסֹוף),
ׁשּנאמר ּכמֹו ורגל, ראׁש ּדגמת הם מאֹות9ויׂשראל ׁשׁש ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלף
ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ּומׁשה ּדמׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהרגלים
עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את מֹוליכים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהרגלים
ׁשעל ויׂשראל, ּבמׁשה הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי מתוּסף ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹידי
ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ּׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמה
ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש העם רגלי ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשעל

אלי10מׁשה ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמן
זית ׁשמן יׂשראל ּבני יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּבמׁשה. אֹור ּתֹוספֹות ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֹֹלמׁשה

ּבהּמאמרÏe·‡¯ג) מקּדים נקרא11זה, רּבנּו ׁשּמׁשה ¿»≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבזה. ּפרּוׁשים ּדׁשני מהימנא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָרעיא
יׂשראל את ּומפרנס זן וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרֹועה
עצמם, מּצד ּביׂשראל ׁשּיׁשנּה ּדהאמּונה האמּונה. ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבענין

מאמינים ּבני מאמינים הם ׁשּתהיה12ׁשּיׂשראל אפׁשר , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת
מה וזהּו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָּבענין
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) Ï‡¯NÈÏכלומר‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡ ¯M˜nL ¿ƒ¿»≈∆¿«≈»ƒ≈«¿≈∆
a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ�של [דרגתו .‰LÓשדרגתו שלמרות לכך הסיבה «¬∆ƒ¿¿»»¿…∆

אך להם, להשפיע שבכוחו זה הוא שלכן מהעם, למעלה היא רבינו משה של

משה של הנשמתי בקשר נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו נעשית ידם על דווקא

ישראל. בני עם ∆…¿LÓc‰רבינו
L‡¯ ˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈À¿«…

¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â9ידי על ¿∆∆¿∆∆¡«
רבינו ‡ÛÏמשה ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆

ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc ,'Ba¯˜a¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈≈

LÓc‰,בבחינת ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆
.Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰ ‰LÓe…∆»…∆»∆

aL BÓÎeגוףÌ„‡היות עם ¿∆»»»
והוא הרגליים מעל הוא שהראש

זה עם ביחד אך שמנהיגם זה

˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆
L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ L‡¯‰»…¿»∆»…
ÏBÎÈ B�È‡ BÓˆÚ „vÓƒ««¿≈»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿≈
È„È ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa¿…∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈

) Ï‡¯NÈשהםÌÈÏ‚¯‰ ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על דווקא ¿…∆

.‰LÓa ÈelÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈ƒ¿…∆
משה של זו עליה של מהותה

על השפעתו ידי על הנגרמת רבינו

הפסוק בלשון רמוזה ישראל בני

LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈
ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»

¯L‡אנכיÏÚL ,'Ba¯˜a ¬∆ִָֹ¿ƒ¿∆«
'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„Èמשה של הרגלים שהינם ישראל בני �CLÓכלומר ¿≈«¿≈»»ƒ¿»

c'ומתגלה Èelb‰אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a להתגלות' רומזת 'אנכי' המילה «ƒ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆
' כנאמר הוא ברוך הקדוש של אלוקיך'‡�ÈÎעצמותו '10‰z‡Âה' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»

È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ¿«¿≈
'‰eˆÈ' ‰LnL'צוותא' של ÌÚבמשמעות Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ ∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ È�a e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆
,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ')כלומר.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz eÙÈÒBiL ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜� e�a¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t È�Lc ,'‡�ÓÈ‰Óרועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡� ‰ÚB¯ ‡e‰Lהשני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
הוא צאן רועה של שתפקידו כשם היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

במרעה ישראל נשמות את להאכיל צורך ישנו כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

'אמונה' רבינושל משה של עבודתו Ò�¯ÙÓeוזו ÔÊ ‡e‰L(מכלכל=) ∆»¿«¿≈
.‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈ משה‡˙ של בפעולתו צורך שישנו לכך הטעם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

כבר האמונה שלכאורה בזמן בו ב'אמונה', ישראל נשמות את בלהאכיל רבינו

קבלוה הם שהרי בהם קיימת

יצחק אברהם מאבותינו בירושה

היא לכך הסיבה ויעקב,

d�LiL ‰�eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»
,ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ««¿»
ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¬ƒƒ

ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a12,ללא ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

,ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ
‰ÚB¯ ‰LnL ‰ÊÂ¿∆∆…∆∆

Ò�¯ÙÓe(מכלכל=)˙‡ ¿«¿≈∆
,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
‰È‰z ‰�eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaהמושגים הסברת ƒ¿ƒƒ
בין הקשר ו'פנימיות': 'מקיף'

באופן להיות יכול דברים שני

כאשר 'מקיף'. ובאופן 'פנימי'

דבר עם במגע בא האדם

ל להכילו‰ÂÓÈ�Ùשביכולתו ,

קשר אזי עימו ולהתאחד בתוכו

' הינו כןÈÓÈ�Ùזה שאין מה .'

ליכולת מחוץ נשאר הדבר כאשר

מתאחד ואינו להכילו האדם

הימנו. חוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת הינו זה האדםÛÈ˜Óקשר שמציאות בכך ביטוי לידי בא 'פנימי' קשר .'

הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד. נקשר הוא עימו לדבר בהתאם משתנה

אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת האדם של מציאותו 'מקיף' באופן הוא

אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית בסברא הקשור רוחני רעיון השומע

שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה בשכלו, להכילה האדם ביכולת

כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן כך ידי ועל עימה מתאחד האדם

שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה רעיון להכיל מסוגל האדם אין

כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר

יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו כמקודם. מגושם נשאר שהאדם

מתאחדת שאיננה יתכן אך באדם קיימת שהאמונה למרות הוא. ברוך בקדוש

בעקבות משתנים אינם ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו הגלויה, מציאותו עם

הוא אמונה של זה אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה אחד, בה' אמונתו

תאיר שהאמונה לכך לגרום הוא רבינו משה של תפקידו 'מקיף'. בבחינת
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ּבּזהר ּדלעילא13ּׁשּכתּוב אמּונה ויתּפרנסההיא יתזן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה מׁשה), ידי (על יד על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּניּה
ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ׁשּממׁשי הּוא ְְְֱִִִִִֶַַָָָהאמּונה
ּבזה הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ּדֹור ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם אלפי14היא ּדראׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשּלהם ׁשהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשּבדֹורם),

ּכמאמר15מרּדכי ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה האתּפׁשטּותא ׁשהיה , ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּבזמן16רּבֹותינּו ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

קׁשּור היה אז הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּגזרת
את לחּזק ּברּבים קהּלֹות הקהיל נפׁש, מסירּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָעם
הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ולעמד ּבהּוי' יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאמּונתם
ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי הּמצוֹות. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻוקּיּום
האמּונה את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָואתּפׁשטּותא

מבאר ּכתית17ּדיׂשראל, גֹו' ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּכל הּגלּות, ׁשּבזמן להאיר), ולא (לּמאֹור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמאֹור
מּגיעים זה ידי על ּכתית, ונדּכא, נׁשּבר הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואחת
להבין וצרי האֹור. נמצא ׁשּמּמּנּו (העצם) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלּמאֹור
(ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ּבכתית ּדהּפרּוׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּיכּות
זן ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפני

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

(ּבהּמאמר)p‰Â‰ד) ּבא ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש הּמאמר, ּבתחּלת להּמבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהמׁש

לעׂשֹות החּלּו אׁשר את הּיהּודים ׁשּקּבלּו18וקּבל הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
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ב)13 רכה, א).)14ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו)15תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.)16סט"ו.ראה פ"ו, הנ"ל)17אסת"ר בד"ה

סט"ו. כג.)18תרפ"ז ט, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

באופן ישראל שלÈÓÈ�Ùבנשמות הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,

יהיו שהם כך כדי עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו fa‰¯מתאימים ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ13‡È‰‰" ¿∆«∆»«…««ƒ
) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡אמונה =אותה ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆

ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

כלומר ידך, È„Èעל ÏÚ«¿≈
ÔÊ ‰LnL ‰Êc ,(‰LÓ…∆¿∆∆…∆»
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

CÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯Ó‡n‰aאדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

‰e‡הריי"צ ‰LnL ‰Êc ,¿∆∆…∆
‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'«¬»¿≈¿»««»»

‡È‰ ‰Êaמשה כלפי רק לא »∆ƒ
אלא בדורו »Ìbרבינו

‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaL14להתפשטות=) ∆¿»

בכל אשר דור) שבכל משה של

שבהם צדיקים ישנם ודור דור

של נשמתו ומאירה מתפשטת

בבחינת כן גם והם רבינו משה

מהימנא' ÈL‡¯c'רעיא ,¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰≈¿«¿ƒ∆»¡»
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆¿»
‰È‰z Ì‰lL ‰�eÓ‡‰L∆»¡»∆»∆ƒ¿∆
BÓÎe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿

ÈÎc¯Ó15‰È‰L , »¿¿«∆»»
‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰»ƒ¿«¿»¿…∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL∆¿¿«¬««≈

Ï"Ê16B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿
,B¯B„a ‰LÓkשל עבודתו ¿…∆¿
בכך היתה Ìei˜Âמרדכי ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ

˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a»«ƒ¿«≈∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa,"היהודים "וקבל המאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿…»«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

‡¯c(דור שבכל שלו ‰‡eÓ�‰(=וההתפשטות ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ »»¿«¿ƒ∆»¡»
¯‡·Ó ,Ï‡¯NÈc17ה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿…»ƒ¿«»∆∆»ƒ

) "¯B‡nÏ'א בסעיף בשמןכאמור שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק «»
'È‡‰Ï¯'),הוא ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ

רומזת 'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות Lעל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאזÏk ∆ƒ¿««»∆»
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡המילה משמעות במובן'È˙k˙'שזו ∆»¿««ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

'שבירה' דווקא,של Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהמדריגה של התגלות «¿≈∆«ƒƒ«
בשם (הנקראת '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰בכך היא למעלהLשמעלתה היא »»∆∆∆

המקור היא 'אור', של ממהות

‰‡B¯.אשר ‡ˆÓ� epnnƒ∆ƒ¿»»
'מאור' במילה הדברים: הסברת

ה'אור'. של המקור מכונה

לעומת עצמה השמש לדוגמה,

בשם נקראת ממנה היוצא האור

של המקור והיא היות 'מאור'

המאורהאור. בין ההבדלים אחד

הינו שהמאור בכך הוא לאור

שאינו האור לעומת עצמו הדבר

הימנו, שחּוצה מציאות אלא

לעומת עצמה השמש בדוגמת

הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

ו'אור' 'מאור' המושגים לכן

'עצם' במושגים קשורים

הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים',

ה'גילויים'ÂÓˆÚב זאת לעומת ,

שאינו השמש אור בדוגמת הם

ש מה אךÏ‚˙Ó‰אלא ממנה

אלה דברים עצמה. השמש איננו

התגלותה כלפי משל בבחינת הם

כאשר האלוקית. הנשמה של

האלוקית, הנשמה אודות מדובר

הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה

קשורה זו דרגה האדם, בגוף

האדם, של הגלויים בכוחותיו

היא זו דרגה ומידותיו. ִׂשכלו

ה' רובד שלה.‚ÌÈÈÂÏÈבבחינת '

' ישנה זאת הנשמה',ÌˆÚלעומת

הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה

'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של B‡nÏ¯'במאמר ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈
.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰aשנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈

אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
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[ּדמׁשה ּבמׁשה. והֹוספה ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹסֹוף),
ׁשּנאמר ּכמֹו ורגל, ראׁש ּדגמת הם מאֹות9ויׂשראל ׁשׁש ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלף
ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ּומׁשה ּדמׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהרגלים
עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את מֹוליכים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהרגלים
ׁשעל ויׂשראל, ּבמׁשה הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי מתוּסף ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹידי
ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ּׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמה
ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש העם רגלי ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשעל

אלי10מׁשה ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמן
זית ׁשמן יׂשראל ּבני יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּבמׁשה. אֹור ּתֹוספֹות ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֹֹלמׁשה

ּבהּמאמרÏe·‡¯ג) מקּדים נקרא11זה, רּבנּו ׁשּמׁשה ¿»≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבזה. ּפרּוׁשים ּדׁשני מהימנא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָרעיא
יׂשראל את ּומפרנס זן וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרֹועה
עצמם, מּצד ּביׂשראל ׁשּיׁשנּה ּדהאמּונה האמּונה. ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבענין

מאמינים ּבני מאמינים הם ׁשּתהיה12ׁשּיׂשראל אפׁשר , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת
מה וזהּו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָּבענין
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ישראל" בני את "תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה

epi`e.סי"א כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם כא.)9מוסיף יא, בהעלותך

ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.)11ראה א.)12סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

) Ï‡¯NÈÏכלומר‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡ ¯M˜nL ¿ƒ¿»≈∆¿«≈»ƒ≈«¿≈∆
a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ�של [דרגתו .‰LÓשדרגתו שלמרות לכך הסיבה «¬∆ƒ¿¿»»¿…∆

אך להם, להשפיע שבכוחו זה הוא שלכן מהעם, למעלה היא רבינו משה של

משה של הנשמתי בקשר נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו נעשית ידם על דווקא

ישראל. בני עם ∆…¿LÓc‰רבינו
L‡¯ ˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈À¿«…

¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â9ידי על ¿∆∆¿∆∆¡«
רבינו ‡ÛÏמשה ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆

ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc ,'Ba¯˜a¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈≈

LÓc‰,בבחינת ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆
.Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰ ‰LÓe…∆»…∆»∆

aL BÓÎeגוףÌ„‡היות עם ¿∆»»»
והוא הרגליים מעל הוא שהראש

זה עם ביחד אך שמנהיגם זה

˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆
L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ L‡¯‰»…¿»∆»…
ÏBÎÈ B�È‡ BÓˆÚ „vÓƒ««¿≈»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿≈
È„È ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa¿…∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈

) Ï‡¯NÈשהםÌÈÏ‚¯‰ ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על דווקא ¿…∆

.‰LÓa ÈelÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈ƒ¿…∆
משה של זו עליה של מהותה

על השפעתו ידי על הנגרמת רבינו

הפסוק בלשון רמוזה ישראל בני

LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈
ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»

¯L‡אנכיÏÚL ,'Ba¯˜a ¬∆ִָֹ¿ƒ¿∆«
'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„Èמשה של הרגלים שהינם ישראל בני �CLÓכלומר ¿≈«¿≈»»ƒ¿»

c'ומתגלה Èelb‰אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a להתגלות' רומזת 'אנכי' המילה «ƒ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆
' כנאמר הוא ברוך הקדוש של אלוקיך'‡�ÈÎעצמותו '10‰z‡Âה' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»

È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ¿«¿≈
'‰eˆÈ' ‰LnL'צוותא' של ÌÚבמשמעות Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ ∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ È�a e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆
,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ')כלומר.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz eÙÈÒBiL ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜� e�a¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t È�Lc ,'‡�ÓÈ‰Óרועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡� ‰ÚB¯ ‡e‰Lהשני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
הוא צאן רועה של שתפקידו כשם היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

במרעה ישראל נשמות את להאכיל צורך ישנו כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

'אמונה' רבינושל משה של עבודתו Ò�¯ÙÓeוזו ÔÊ ‡e‰L(מכלכל=) ∆»¿«¿≈
.‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈ משה‡˙ של בפעולתו צורך שישנו לכך הטעם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

כבר האמונה שלכאורה בזמן בו ב'אמונה', ישראל נשמות את בלהאכיל רבינו

קבלוה הם שהרי בהם קיימת

יצחק אברהם מאבותינו בירושה

היא לכך הסיבה ויעקב,

d�LiL ‰�eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»
,ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ««¿»
ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¬ƒƒ

ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a12,ללא ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

,ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ
‰ÚB¯ ‰LnL ‰ÊÂ¿∆∆…∆∆

Ò�¯ÙÓe(מכלכל=)˙‡ ¿«¿≈∆
,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
‰È‰z ‰�eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaהמושגים הסברת ƒ¿ƒƒ
בין הקשר ו'פנימיות': 'מקיף'

באופן להיות יכול דברים שני

כאשר 'מקיף'. ובאופן 'פנימי'

דבר עם במגע בא האדם

ל להכילו‰ÂÓÈ�Ùשביכולתו ,

קשר אזי עימו ולהתאחד בתוכו

' הינו כןÈÓÈ�Ùזה שאין מה .'

ליכולת מחוץ נשאר הדבר כאשר

מתאחד ואינו להכילו האדם

הימנו. חוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת הינו זה האדםÛÈ˜Óקשר שמציאות בכך ביטוי לידי בא 'פנימי' קשר .'

הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד. נקשר הוא עימו לדבר בהתאם משתנה

אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת האדם של מציאותו 'מקיף' באופן הוא

אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית בסברא הקשור רוחני רעיון השומע

שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה בשכלו, להכילה האדם ביכולת

כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן כך ידי ועל עימה מתאחד האדם

שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה רעיון להכיל מסוגל האדם אין

כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר

יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו כמקודם. מגושם נשאר שהאדם

מתאחדת שאיננה יתכן אך באדם קיימת שהאמונה למרות הוא. ברוך בקדוש

בעקבות משתנים אינם ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו הגלויה, מציאותו עם

הוא אמונה של זה אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה אחד, בה' אמונתו

תאיר שהאמונה לכך לגרום הוא רבינו משה של תפקידו 'מקיף'. בבחינת
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מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיהּודים,
קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], חס ְְִִֶֶֶַַַָָָָחּוץ

ּומצוֹות ללמד28הּתֹורה ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
נפׁש ּבמסירּות נפׁש29ּתֹורה הּמסירּות והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את הּיהּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוקּבל
ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ההתחלה רק ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ידי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות
הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיּו

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂידי ׁשעל לּמאֹור, ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּוא להּמאֹור, מּגיעים ונדּכא) (נׁשּבר ְְְְִִִִִֶַַָָָּכתית
נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא הּגזרה ׁשּבזמן זה על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאּור

ּביֹותר נעלה עצם30ּבאפן מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה
נתּגּלה ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל
הענינים וסדר מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצם
הענין לאחרי ּבא לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּגם ׁשּי לּמאֹור ּכתית ּדענין מׁשמע, מהימנא, ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעיא

הא את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּבפנימּיּות.לזה ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּידּועLÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואין ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבאלקּות ְְֱֱֲִִֵֶֶַָָֹמאמינים
לפי טעמים. ׁשני מּצד הּוא זה, על ראיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצריכים
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.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט פי"ח.)28בסה"מ (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

בפשטות.)29ובכ"מ). כמובן יותר, עוד גדול חידוש הקודמות.)30שזהו הערות קיד).)31ראה (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

זרה בעבודה ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓהדת המרת אודות מחשבה ÌBÏLÂ],כלומר ÒÁויתירה «¬∆∆«¿»

אלא בה' אמונתם עצם על רק לא היתה נפשם מסירות Ì‰Ïמזו ‰È‰»»»∆
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ� ˙e¯ÈÒÓ28„ÚÂ כך, כדי ¿ƒ∆∆««ƒ«»ƒ¿¿«

ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ�29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆
ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

,È„e‰i‰היה הוא שכאמור «¿ƒ
Â .B¯B„aL ‰LÓפי על …∆∆¿¿

המעלה גודל אודות האמור

ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

שהיא כיוון המן גזירת בזמן

נפש מסירות מתוך ∆e‰Êהיתה
ש לכך ≈Ïa˜Â'¿ƒההסבר

elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈
‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙ ¿ƒ∆∆¿««
elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa)¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»
Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿»≈»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc«¿»»¿»««»»

התורה של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

שצריך למדנו הקודם בסעיף

העניינים בין הקשר את להבין

של במאמר המבוארים השונים

הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי

,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂוהואÈ„È ÏÚL ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»∆«¿≈
של (מצב '˙È˙k'האדם k„�Â‡)בו ¯aL�כך ידי על ÌÈÚÈbÓדווקא »ƒƒ¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

Ïהתגלות,'¯B‡n‰'הסברת עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי ¿«»
אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו ÏÚתפקידו ¯e‡a ‡e‰≈«

‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆
¯˙BÈa30‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èk הנובע. ‰ÓLp‰דבר ÌˆÚ „vÓ ¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆«¿»»

Lש בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף ÈelbÓ,כאמור ‰ÏÚÓlהיא אשר ∆¿«¿»ƒƒ

בשם ‡Êנקראת eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי ÌˆÚבעקבות ‰lb˙� ,(‡k„�Â ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰וקבל" «¿»»»¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
a‡היהודים" '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰Lדווקא È¯Á‡Ïבמאמר ∆«≈¿»ƒ«»»¿«¬≈

,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
'È˙k˙מכך ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏלתפקיד «»«»«
כלומר מהימנא ∆¿ÊÏ‰הרעיא

˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
בין‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת רבינו משה של עבודתו

גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה. עצם

Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ
Úe„i‰31Ï‡¯NiL ‰Êc «»«¿∆∆ƒ¿»≈

˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a∆¡»¿»¿≈
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆
.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בנשמה ג', בסעיף כאמור

שונות, דרגות ישנן האלוקית

למעלה הנשמה עצם אשר

הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן.

הגלויים. ובכוחותיו האדם בגוף

הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו

למעלה היא הנשמה עצם אך

ביתר האמורות. הדרגות מכל

האלוקית הנשמה אודות ביאור:

חלק שהיא התניא בספר נאמר

כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה

אך אלוקה חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה

הדרגות לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה

בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית, בנשמה הקיימות השונות

הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית. הנשמה של זה

העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן

זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור את רואה יותר

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר הנשמה של פנימיותה
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devz dz`e

ּתֹורה ּדמּתן ּבהּזמן ּׁשהחּלּו היתה19מה ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּגזירת (ּבזמן אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָההתחלה
מאמר ּדר [ועל הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמן)

ז"ל הּפסּוק20רּבֹותינּו קּימּו21על הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָמה

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק היתה מה22EnIwּתֹורה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָ¦§ַ
ּפלא23ׁשּקּבלּו ּדבר הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[24, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אז והיה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּדבמּתן
ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף נעלית הכי ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ּגּלּויים היּו ּתֹורה מּתן ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּגּלּוי הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט מצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָּביציאת
יֹותר], עֹוד נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּדנֹוסף הּירידה, ּבתכלית יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּובימי
ּבדגמת הּוא ּגלּות [ּדכל ּגלּות ׁשּבכל וההסּתר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלההעלם

מצרים ּכתיב25ּגלּות מצרים ׁשּבגלּות ּוכמֹו ׁשמעּו26, ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאל
הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ְְְְִִֶֶַַָָָָָּבכל
ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּמצוֹות],
ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָוההסּתר
ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיּו
ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(החּלּו
ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ּדוקא אז ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשפלּות,

ּדב ּבזה, ּומצוֹותּומבאר הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלהם
אֹור ּבתֹורה [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ,27נפׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ממירים היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבאם
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היהודים)19 וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ א.)20ה'תשי"א פח, כז.)21שבת ט, הענינים)22אסתר מהמשך

בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א בהמאמר

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא ישqpdאחשורוש ואולי להם". שנעשה

ס"ט. לקמן ראה - בזה ענינים דשני אשר)23לומר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה

מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה ס"א)24שם ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט שם)25(סה"מ על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות ט.)26שהם ו, שנסמנו)27וארא במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

חג מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

משמעותו אך הראשונה. בשנה לעשות שהחלו כשם הבאים לדורות הפורים

הפסוק של ÔzÓcהפנימית ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL ‡e‰∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«¿««
‰¯Bz19כל את אלא הפורים מצוות את רק לא עצמם על קבלו הם כלומר »

נעלה יותר ובאופן כולה, התורה

במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני הר על ÔzÓ·cתורה .ƒ¿««
‰˙È‰ ‰¯Bzרק‰ÏÁ˙‰‰ »»¿»««¿»»

ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ≈
˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ¿«¿ƒ«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰»»»¿»««»»

‰ÌÈ„e‰i.השלימה Ïa˜Â ,¿ƒ≈«¿ƒ
Â]הוא זה פנימי ÏÚפירוש ¿«

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 ««»

אסתר במגילת כן גם שנאמר

,"ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Â eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ
שהיהודים חז"ל כך על דורשים

eÓi˜אחשורוש Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawMתורה ,במתן ∆ƒ¿¿»

eÓÈc˜‰L ‰Êcאמירת את ¿∆∆ƒ¿ƒ
ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«¿««
‰Ïaw‰ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«««»»

התורה יכלהשל זו קבלה אך

ÈÓÈ·eלהתערער ,ƒ≈
LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא

בתחילה עצמם i„Óe˜על .[¿«≈
‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿»

‡Ït ¯·c24ÔzÓ·c , ¿«∆∆ƒ¿««
Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…
˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈
Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ ÛÒB�c]¿»»∆∆«∆
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»»ƒƒ

BÈa˙¯,רוחניים ÌÈÏÚ�«¬ƒ¿≈
Èelb‰האלוקי‰È‰L «ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈
ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««
‰ÏÚ� Èelb ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ«¬∆

[¯˙BÈ „BÚמובן זה מכל אשר ≈
ישראל היו תורה מתן שבשעת

המעלה eבתכלית זאת, לעומת

ÛÒB�c ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור ‰e‡קייםLשל ˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ¿«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a25·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe ,26‡ÏÂ" ¿À¿«»ƒ¿«ƒ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
‰Ê C¯c ÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL»¿∆…∆ƒ∆«≈¬»»»«∆∆∆
Ì�LiL ,˙eÏb ÏÎa ‡e‰¿»»∆∆¿»
Ìei˜a ˙B�BÈÒ� ‰nk«»ƒ¿¿ƒ
‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa) Ê‡»ƒ¿«¿≈«»»»»
„BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¯˙BÈ≈¿««ƒ≈
eÈ‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿∆»
,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»
ÔÓÊ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ¿«
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»¿∆»
Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»
elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆≈≈
‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»≈»∆

הריי"צ אדמו"ר ÔÓÊ·cכ"ק ,¿ƒ¿«
,‰¯Êb‰אז דווקא ‰È‰הרי «¿≈»»»

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
.LÙ� ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL∆»∆ƒ¿ƒ∆∆

גדולה[ היתה נפשם ומסירות

È‰L‰ביותר ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆»»
‡lL LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆∆…
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏƒ¿«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·nk]27, «¿»¿»

Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL∆¿ƒ»¿ƒƒ»»
Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï…»ƒ»∆
‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk¿ƒ«¿≈»»¿»

ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ על¯˜ ולא «««¿ƒ
אלא 'יהודים' שאינם אלה

אלה הם יהודים ְִִ'עברים'.
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מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיהּודים,
קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], חס ְְִִֶֶֶַַַָָָָחּוץ

ּומצוֹות ללמד28הּתֹורה ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
נפׁש ּבמסירּות נפׁש29ּתֹורה הּמסירּות והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את הּיהּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוקּבל
ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ההתחלה רק ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ידי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות
הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיּו

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂידי ׁשעל לּמאֹור, ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּוא להּמאֹור, מּגיעים ונדּכא) (נׁשּבר ְְְְִִִִִֶַַָָָּכתית
נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא הּגזרה ׁשּבזמן זה על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאּור

ּביֹותר נעלה עצם30ּבאפן מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה
נתּגּלה ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל
הענינים וסדר מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצם
הענין לאחרי ּבא לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּגם ׁשּי לּמאֹור ּכתית ּדענין מׁשמע, מהימנא, ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעיא

הא את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּבפנימּיּות.לזה ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּידּועLÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואין ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבאלקּות ְְֱֱֲִִֵֶֶַָָֹמאמינים
לפי טעמים. ׁשני מּצד הּוא זה, על ראיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצריכים
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.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט פי"ח.)28בסה"מ (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

בפשטות.)29ובכ"מ). כמובן יותר, עוד גדול חידוש הקודמות.)30שזהו הערות קיד).)31ראה (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה
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זרה בעבודה ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓהדת המרת אודות מחשבה ÌBÏLÂ],כלומר ÒÁויתירה «¬∆∆«¿»

אלא בה' אמונתם עצם על רק לא היתה נפשם מסירות Ì‰Ïמזו ‰È‰»»»∆
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ� ˙e¯ÈÒÓ28„ÚÂ כך, כדי ¿ƒ∆∆««ƒ«»ƒ¿¿«

ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ�29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆
ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

,È„e‰i‰היה הוא שכאמור «¿ƒ
Â .B¯B„aL ‰LÓפי על …∆∆¿¿

המעלה גודל אודות האמור

ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

שהיא כיוון המן גזירת בזמן

נפש מסירות מתוך ∆e‰Êהיתה
ש לכך ≈Ïa˜Â'¿ƒההסבר

elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈
‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙ ¿ƒ∆∆¿««
elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa)¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»
Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿»≈»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc«¿»»¿»««»»

התורה של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

שצריך למדנו הקודם בסעיף

העניינים בין הקשר את להבין

של במאמר המבוארים השונים

הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי

,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂוהואÈ„È ÏÚL ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»∆«¿≈
של (מצב '˙È˙k'האדם k„�Â‡)בו ¯aL�כך ידי על ÌÈÚÈbÓדווקא »ƒƒ¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

Ïהתגלות,'¯B‡n‰'הסברת עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי ¿«»
אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו ÏÚתפקידו ¯e‡a ‡e‰≈«

‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆
¯˙BÈa30‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èk הנובע. ‰ÓLp‰דבר ÌˆÚ „vÓ ¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆«¿»»

Lש בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף ÈelbÓ,כאמור ‰ÏÚÓlהיא אשר ∆¿«¿»ƒƒ

בשם ‡Êנקראת eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי ÌˆÚבעקבות ‰lb˙� ,(‡k„�Â ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰וקבל" «¿»»»¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
a‡היהודים" '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰Lדווקא È¯Á‡Ïבמאמר ∆«≈¿»ƒ«»»¿«¬≈

,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
'È˙k˙מכך ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏלתפקיד «»«»«
כלומר מהימנא ∆¿ÊÏ‰הרעיא

˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
בין‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת רבינו משה של עבודתו

גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה. עצם

Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ
Úe„i‰31Ï‡¯NiL ‰Êc «»«¿∆∆ƒ¿»≈

˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a∆¡»¿»¿≈
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆
.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בנשמה ג', בסעיף כאמור

שונות, דרגות ישנן האלוקית

למעלה הנשמה עצם אשר

הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן.

הגלויים. ובכוחותיו האדם בגוף

הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו

למעלה היא הנשמה עצם אך

ביתר האמורות. הדרגות מכל

האלוקית הנשמה אודות ביאור:

חלק שהיא התניא בספר נאמר

כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה

אך אלוקה חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה

הדרגות לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה

בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית, בנשמה הקיימות השונות

הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית. הנשמה של זה

העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן

זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור את רואה יותר

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר הנשמה של פנימיותה
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devz dz`e

ּתֹורה ּדמּתן ּבהּזמן ּׁשהחּלּו היתה19מה ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּגזירת (ּבזמן אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָההתחלה
מאמר ּדר [ועל הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמן)

ז"ל הּפסּוק20רּבֹותינּו קּימּו21על הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָמה

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק היתה מה22EnIwּתֹורה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָ¦§ַ
ּפלא23ׁשּקּבלּו ּדבר הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[24, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אז והיה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּדבמּתן
ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף נעלית הכי ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ּגּלּויים היּו ּתֹורה מּתן ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּגּלּוי הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט מצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָּביציאת
יֹותר], עֹוד נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּדנֹוסף הּירידה, ּבתכלית יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּובימי
ּבדגמת הּוא ּגלּות [ּדכל ּגלּות ׁשּבכל וההסּתר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלההעלם

מצרים ּכתיב25ּגלּות מצרים ׁשּבגלּות ּוכמֹו ׁשמעּו26, ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאל
הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ְְְְִִֶֶַַָָָָָּבכל
ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּמצוֹות],
ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָוההסּתר
ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיּו
ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(החּלּו
ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ּדוקא אז ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשפלּות,

ּדב ּבזה, ּומצוֹותּומבאר הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלהם
אֹור ּבתֹורה [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ,27נפׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ממירים היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבאם

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

היהודים)19 וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ א.)20ה'תשי"א פח, כז.)21שבת ט, הענינים)22אסתר מהמשך

בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א בהמאמר

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא ישqpdאחשורוש ואולי להם". שנעשה

ס"ט. לקמן ראה - בזה ענינים דשני אשר)23לומר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה

מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה ס"א)24שם ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט שם)25(סה"מ על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות ט.)26שהם ו, שנסמנו)27וארא במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

חג מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

משמעותו אך הראשונה. בשנה לעשות שהחלו כשם הבאים לדורות הפורים

הפסוק של ÔzÓcהפנימית ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL ‡e‰∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«¿««
‰¯Bz19כל את אלא הפורים מצוות את רק לא עצמם על קבלו הם כלומר »

נעלה יותר ובאופן כולה, התורה

במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני הר על ÔzÓ·cתורה .ƒ¿««
‰˙È‰ ‰¯Bzרק‰ÏÁ˙‰‰ »»¿»««¿»»

ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ≈
˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ¿«¿ƒ«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰»»»¿»««»»

‰ÌÈ„e‰i.השלימה Ïa˜Â ,¿ƒ≈«¿ƒ
Â]הוא זה פנימי ÏÚפירוש ¿«

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 ««»

אסתר במגילת כן גם שנאמר

,"ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Â eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ
שהיהודים חז"ל כך על דורשים

eÓi˜אחשורוש Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawMתורה ,במתן ∆ƒ¿¿»

eÓÈc˜‰L ‰Êcאמירת את ¿∆∆ƒ¿ƒ
ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«¿««
‰Ïaw‰ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«««»»

התורה יכלהשל זו קבלה אך

ÈÓÈ·eלהתערער ,ƒ≈
LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא

בתחילה עצמם i„Óe˜על .[¿«≈
‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿»

‡Ït ¯·c24ÔzÓ·c , ¿«∆∆ƒ¿««
Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…
˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈
Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ ÛÒB�c]¿»»∆∆«∆
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»»ƒƒ

BÈa˙¯,רוחניים ÌÈÏÚ�«¬ƒ¿≈
Èelb‰האלוקי‰È‰L «ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈
ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««
‰ÏÚ� Èelb ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ«¬∆

[¯˙BÈ „BÚמובן זה מכל אשר ≈
ישראל היו תורה מתן שבשעת

המעלה eבתכלית זאת, לעומת

ÛÒB�c ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור ‰e‡קייםLשל ˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ¿«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a25·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe ,26‡ÏÂ" ¿À¿«»ƒ¿«ƒ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
‰Ê C¯c ÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL»¿∆…∆ƒ∆«≈¬»»»«∆∆∆
Ì�LiL ,˙eÏb ÏÎa ‡e‰¿»»∆∆¿»
Ìei˜a ˙B�BÈÒ� ‰nk«»ƒ¿¿ƒ
‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa) Ê‡»ƒ¿«¿≈«»»»»
„BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¯˙BÈ≈¿««ƒ≈
eÈ‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿∆»
,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»
ÔÓÊ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ¿«
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»¿∆»
Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»
elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆≈≈
‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»≈»∆

הריי"צ אדמו"ר ÔÓÊ·cכ"ק ,¿ƒ¿«
,‰¯Êb‰אז דווקא ‰È‰הרי «¿≈»»»

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
.LÙ� ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL∆»∆ƒ¿ƒ∆∆

גדולה[ היתה נפשם ומסירות

È‰L‰ביותר ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆»»
‡lL LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆∆…
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏƒ¿«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·nk]27, «¿»¿»

Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL∆¿ƒ»¿ƒƒ»»
Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï…»ƒ»∆
‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk¿ƒ«¿≈»»¿»

ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ על¯˜ ולא «««¿ƒ
אלא 'יהודים' שאינם אלה

אלה הם יהודים ְִִ'עברים'.
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nyz'd"`י ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ÏÚÂׁשהענין ׁשּבהּמאמר, הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדרעיא הענין לבאּור ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָד(ּכתית)
ׁשּתהיה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּכי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהימנא,
הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ידי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבפנימּיּות
ּומה מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), מּמּזליּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבהzizMׁשּנאמר ּומבאר להּגיעלּמאֹור, ׁשּבכדי ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי על הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהּמאֹור

ּבעניןxTrּכי הּוא (מאֹור) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ִ¦©ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא (ׁשעּקרֹו נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּבאפןÔÈ�Ú‰Âו) היא ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹ
(ּבעּקר) הּוא זה, על נפׁשֹו מֹוסר ְְִֵֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא זה מּצד ּדהאמּונה הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהאמּונה
[ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא הגם חזי), (מּזליּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹרֹואה
ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ׁשּמּצד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּדההתאּמתּות

מּצד33ּביֹותר היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, מּכל ,[ ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מציאּותֹו, עצם עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה (מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָסּבה
ּדיׂשראל ׁשהאמּונה וזה זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
מּפני הּוא זה על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹהיא
ּכלל אפׁשר אי ולכן ׁשּלֹו, העצם היא ּבאלקּות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהאמּונה

וׁשלֹום. חס ְְִֶַָֹׁשּיכּפר

ÏÚÂׁשּמׁשה ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
את ּומפרנס זן (ׁשהּוא מהימנא רעיא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל לרֹועי ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָהאמּונה)
את מחּזקים ׁשהם ּדרא) ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא
הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ׁשּיעמדּו ּדיׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמּונה
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּדלכאֹורה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּומצוֹות.

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר עצמֹו34הּוא זה ּבמאמר )35וגם ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹ
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין תניא)34שלכן גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

יא.)35רפמ"ב. סעיף
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מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת

קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר זה בסעיף שלמדנו

הדברים. יובנו האדם בפנימיות

¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ"היהודים ,"וקבל ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»
Lביאור(˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ

˘ ¯B‡nÏשל התגלותה זו «»
הנשמה CLÓ‰aעצם ‡a»¿∆¿≈

‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»
'‡�ÓÈ‰Óשיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ביניהם LnL‰קשר ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆

‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»
‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L È„È ÏÚ«¿≈∆¿«∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓכאמור אשר ƒ«»≈¬ƒ
ד' לעומתבסעיף הנשמה' 'עצם

בשם נקראת הגלויים הכוחות

‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»
¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó≈«∆∆¡«

B‡nÏ¯",ּכתית"בפסוק ִָ«»
¯‡·Óeהרי¯Ó‡n‰a ¿…»¿««¬»
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חזי ׁשּלמעלה32ׁשּמּזלייהּו ּדהּנׁשמה .d`Fxאלקּות ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָ¨ֱֹ
ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה מּׂשכל), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ראּיה
הּוא האמּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ּבאלקּות. ְְֱֱֱֵֶֶָָָָֹֹהאמּונה
ׁשעצם ּדזה חזי). מּמּזליּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעצם
עצמית התקּׁשרּות היא ּבאלקּות מקּׁשרת ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּנׁשמה
ׁשּלמעלה הראּיה ּבענין לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ(ׁשאינּה
הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ּדמהחּלּוקים לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמּׂשכל).
ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ּדהאמּונה הּוא, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻ(הענינים)
מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה מראּית ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבאה
לכן מהתלּבׁשּות למעלה היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדכיון
מּקיף. ּבבחינת היא ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻּפעּלתּה
ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת (ּבהּנׁשמה ׁשהאמּונה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּובכדי
ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַּבפנימּיּות,
הּנׁשמה ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.
הּמלּבׁשת ּדהּנׁשמה האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמלּבׁשת

ּבפנימּיּותּה. היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבהּגּוף
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הנשמה". עצם א.)32שמצד ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32,מהגוף שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

ÏÚÓlL‰כלומר ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡הבא בסעיף לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
חזקה¯‡i‰ש להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlLידי על הנגרמת ÏÎO),זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆

‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ¿∆≈¿«¿»»
Ï‡a ‰�eÓ‡‰ ÛebaL.˙e˜ ∆«»¡»∆¡…

¯e‡a „BÚÂנובעת מניין ¿≈
היהודי של L¯Lcהאמונה ,¿…∆

ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰�eÓ‡‰»¡»≈∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰גם «¿»»∆¿«¿»

‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓƒ«»≈¬ƒ¿∆
˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿À∆∆
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿
‰ÈeÏz d�È‡L) ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆≈»¿»

‰aÒaחיצונית‡Ï Ìb , ¿ƒ»«…
‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»

.ÏÎOÓהתקשרות זו כלומר ƒ≈∆
להיותה עצמה מצד בה הקיימת

כך ממש, ממעל אלוקה חלק

זו והיא היא זה שאלוקות

).אלוקות
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בין הקשר אודות מדובר כאשר

הרי הנשמה של השונות הדרגות

איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים הקשר דרך על זה

בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו. גופו

"סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח אדמו"ר

אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר סבא!".

הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו הסבא:

חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא". "הנה

מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על הדבר

הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

סבא" זהו "הנה,

האיברים נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת איננה גם כך 'רגליים' של בתבנית

ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד אך מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים'

הידיים ושל הרגליים של הפנימית המהות היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא

הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור, כאמור האדם. מאיברי אחד כל ושל

בתוך ומתגלה הנמצאת נשמתו זוהי ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל נמצא הסבא של כולו כל כולם. האיברים

השונות הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

אליהן. שמעבר הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

דרגה איננה הנשמה' 'עצם

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת,

קשורות השונות הדרגות

חלק שונות, רוחניות ב'תבניות'

ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה

של הגלויים בכוחותיו הקשורה

שלמעלה הנשמה חלק האדם,

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

עולמות של ברוחניותם הקשורה

'עצם זאת לעומת עליונים,

'תבנית' מכל מופשטת הנשמה'

'עצם זה עם ביחד אך שהיא.

הפנימית הנקודה היא הנשמה'

של ה'נשמה' בבחינת והיא

כולן. הדרגות

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈«ƒƒ
È�Lוההבדלים ÔÈaL∆≈¿≈

ÌÈ�È�Ú‰) ÌÈ¯e‡a‰«≈ƒ»ƒ¿»ƒ
לאמונתו הטעם את המסבירים

היהודי eÓ‡‰c�‰של ,‡e‰ (¿»¡»
‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆¿«»»≈¿ƒ««¿»»

,‰ÏÚÓlLבגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ
זה אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎcשל ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aהמצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L�‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a)שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚמהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»

דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות ÏL(=העצמיות ƒ»∆∆∆
˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰c ‰�eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»«¿À∆∆

L Ûeb‰aבה d˙eiÓÈ�Ùa.קיימת ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn ¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒƒ¿ƒƒ»
בתור רבינו משה של פעולתו בין קשר שישנו שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

מדובר לכאורה הגלות, בזמן הקיים ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

'רועה של תפקידו הנפש. של לחלוטין שונים ברבדים הקשורים בדברים

לעומת האדם. של הגלוי ברובד קשור בפנימיות, האמונה את להחדיר אמונה',
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ÏÚÂׁשהענין ׁשּבהּמאמר, הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדרעיא הענין לבאּור ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָד(ּכתית)
ׁשּתהיה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּכי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהימנא,
הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ידי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבפנימּיּות
ּומה מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), מּמּזליּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבהzizMׁשּנאמר ּומבאר להּגיעלּמאֹור, ׁשּבכדי ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי על הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהּמאֹור

ּבעניןxTrּכי הּוא (מאֹור) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ִ¦©ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא (ׁשעּקרֹו נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּבאפןÔÈ�Ú‰Âו) היא ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹ
(ּבעּקר) הּוא זה, על נפׁשֹו מֹוסר ְְִֵֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא זה מּצד ּדהאמּונה הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהאמּונה
[ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא הגם חזי), (מּזליּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹרֹואה
ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ׁשּמּצד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּדההתאּמתּות

מּצד33ּביֹותר היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, מּכל ,[ ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מציאּותֹו, עצם עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה (מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָסּבה
ּדיׂשראל ׁשהאמּונה וזה זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
מּפני הּוא זה על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹהיא
ּכלל אפׁשר אי ולכן ׁשּלֹו, העצם היא ּבאלקּות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהאמּונה

וׁשלֹום. חס ְְִֶַָֹׁשּיכּפר

ÏÚÂׁשּמׁשה ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
את ּומפרנס זן (ׁשהּוא מהימנא רעיא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל לרֹועי ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָהאמּונה)
את מחּזקים ׁשהם ּדרא) ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא
הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ׁשּיעמדּו ּדיׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמּונה
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּדלכאֹורה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּומצוֹות.

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר עצמֹו34הּוא זה ּבמאמר )35וגם ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹ
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין תניא)34שלכן גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

יא.)35רפמ"ב. סעיף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת

קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר זה בסעיף שלמדנו

הדברים. יובנו האדם בפנימיות

¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ"היהודים ,"וקבל ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»
Lביאור(˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ

˘ ¯B‡nÏשל התגלותה זו «»
הנשמה CLÓ‰aעצם ‡a»¿∆¿≈

‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»
'‡�ÓÈ‰Óשיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ביניהם LnL‰קשר ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆

‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»
‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L È„È ÏÚ«¿≈∆¿«∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓכאמור אשר ƒ«»≈¬ƒ
ד' לעומתבסעיף הנשמה' 'עצם

בשם נקראת הגלויים הכוחות

‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»
¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó≈«∆∆¡«

B‡nÏ¯",ּכתית"בפסוק ִָ«»
¯‡·Óeהרי¯Ó‡n‰a ¿…»¿««¬»

'¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'cדווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰משה של בזמנו ולא «»

היה לא אז אשר במדבר רבינו

'כתית' של בכך,מצב הביאור

Èk ,‡e‰הנשמה שעצם למרות ƒ
את להחדיר ביכולת מתבטאת

אך בפנימיות ִַעּקרהאמונה
Èelb‰והביטויÌˆÚc «ƒ¿∆∆

‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰«¿»»»
‰e¯ÈÒn˙מתגלה ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿ƒ

ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ�∆∆∆ƒ»ƒ¿«
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰«»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Âהסברת ¿»ƒ¿»
הנשמה עצם גילוי בין הקשר

נפש, ÒBÓ¯למסירות ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰�eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»

cאודות מדובר הנובעת‰‡eÓ�‰כאשר יותר, e‰L‡התחתונה ‰Ê „vÓ ¿»¡»ƒ«∆∆
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯∆«»≈¬ƒ¬«∆ƒ¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰cנגרמת‰i‡¯‰ „vnשכך בשכלו הבין רק לא שהאדם , ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«»¿ƒ»

בעצמו זאת ראה גם הוא אלא ÏB„b‰הדבר ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33BlL ‰�eÓ‡‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ הזה], ‰È‡באופן ¿≈ƒ»»≈»∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצוניתÌÚ ‰¯eL˜ d�È‡Â (‰‡B¯L ‰Ê „vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«∆∆∆¿≈»¿»ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚנפרדים דברים שני הינם והאלוקות האדם של מציאותו ∆∆¿ƒ
שהם ידי על נגרם ביניהם והקשר

זה את זה ≈‡B�Èלכן,רואים
ÏÚ BLÙ� ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«

‰Êשעצם חש שאיננו כיוון ∆
עם שלו בקשר תלוי קיומו

Âאלוקות כן, Lאם ‰Êבסופו ¿∆∆
דבר Ï‡¯NÈcשל ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈

¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈
È�tÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆ƒ¿≈

L,הנשמה מעצם נובעת ∆היא
זה ברובד «¡«‰‡eÓ�‰אשר

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ»∆∆∆
לה אין הנשמה עצם מבחינת

זה אלוקות אלוקות, בלי קיום

אלוקות זה והיא ÔÎÏÂהיא ,¿»≈
ש כזה באופן היא זו È‡ƒאמונה

ÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂאת מוסר הוא וממילא ¿»

.נפשו
משה של שתפקידו האמור פי על

האמונה את לגלות הוא רבינו

יובן הנשמה, מעצם הנובעת

בין הפנימי הקשר יותר בעומק

הצדיקים לבין עצמו רבינו משה

בבחינת שהם שלאחריו בדורות

למרות שלו', 'ההתפשטות

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kMוקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'כאמור «¬»¿≈¿»

ג' Ò�¯ÙÓeבסעיף ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
Ìb ‡e‰ (‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»«

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚B�aבשם נקראים ‡˙eËLt˙‡שהם ¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»
שונה שלאחריו הצדיקים של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו ,צורת

nÎa‰שהרי ¯‡B·nk) ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»¿«»
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ּבדֹורֹו ׁשקּול היה (ּדוקא) ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש איתא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּכמׁשה

) מהימנא הרעיא היה ׁשהּוא ׁשלiENbAהּוא (l`xUi lM ְְֲֵֶַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ּדעת ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.
מׁשה ׁשל ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכל

ּדעה ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי היה39(ּכל ׁשּבמׁשה [אּלא . ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ידי על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּלּוי
ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשי
ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש
על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹּבּמדרׁש

עצמֹו על הּדין את הּמאמר ּבעל ּפסק זה ׁשהּוא40ידי , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
) מהימנא הּדֹור.iENbAהרעיא אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְֲֵַָָָ§¦ְֵֶַַָ

העניניםÏÚÂח) (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
גֹו', ּתצּוה ואּתה הּפסּוק ּבבאּור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָ(ּבהּמאמר)
ּבני את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
(עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,
האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי על סֹוף) אין ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ׁשּגם מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּולאחרי
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה מרּדכי ׁשלּוכמֹו אמּונתם את ק ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל
(ׁשּבפסּוק לּמאֹור ּבכתית הּפרּוׁש מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולאחרי
זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ּתצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואּתה
הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל הּמאֹור ּבחינת מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה
הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ידי על ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ׁשעֹוררּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכתית)

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂלּמאֹור ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּמׁשה לזה יׂשראל, ּבני את ּתצּוה לואּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּי
את ּומחּברים מקּׁשרים ּדֹור ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָואתּפׁשטּותא
לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב סֹוף, אין אֹור עם ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי לויקחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהמׁש
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זה ידי ׁשעל ּבאלקּות ּדעת ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי וזה ּבפנימּיּות, האמּונה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבאה

זה ּבמאמר (הּמבאר האמּונה ׁשהאמּונה36מחּזקים הּוא ( ְְְְֱֱֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדיׂשראל

זןxTrWלֹומר, ׁשהּוא זה הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
רק לא ּתהיה ׁשהאמּונה עצמּה, האמּונה את ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרנס
ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. עצם מּצד אּלא אלקּות) ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹרֹואה
הּוא והּׂשגה) (ּבדעת ּבפנימּיּות האמּונה את ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָממׁשי

d`vFYעצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשהּוא מּזה ¨¨ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָ
הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ(המׁשכת
(ּבדעת) ּבפנימּיּות האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָוכּנ"ל
הּנׁשמה. ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ׁשהצרכּו ׁשּבהּדֹורֹות ּדבזה לֹומר, יׁש זה ּפי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻועל
(אתּפׁשטּותא יׂשראל רֹועי חּזקּו ּבפעל נפׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמסירּות
נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ּדיׂשראל האמּונה את ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּדמׁשה)

זה (ּבענין מהימנא ּדרעיא הענין יֹותר37נתּגּלה עֹוד ( ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי עצמֹו. ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹמּבמׁשה
ּדילּיּה ואתּפׁשטּותא מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד
ּבפעל. נפׁש מסירּות הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבכל

ּומצוֹותp‰Â‰ז) ּתֹורה על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
l`xUiׁשל lMּגזירת (ּבזמן ּבפּורים היתה ֶ¨¦§¨¥ְְְְִִֵַַָָ

היתה יון) ּגזירת (ּבזמן ּדחנּכה נפׁש ׁשהּמסירּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהמן).
המן ּגזרת ּבזמן נפׁש והּמסירּות ּובניו, ּבמּתתיהּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּבעּקר)

l`xUiהיתה lkAׁשּמּובא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ְָָ§¨¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ
ּכמׁשה16מּמדרׁש38ּבהּמאמר ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ

מּכל ּדֹור, ּבכל הּוא ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּבדֹורֹו,
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˙BÓB˜Ó34BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( ¿¿«¿«¬»∆«¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏבלב והרגשה בשכל הבנה להם שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

L,˙eiÓÈ�Ùaבאלוקות, ‰�eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê È„È ÏÚשעיקר אומרת זאת ∆«¿≈∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
הגלויים הכוחות של ברובד היא ישראל בני עם רבינו משה של התעסקותו

זאתÂשלהם. Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( «¿»¿«¬»∆

עוסקים שהם בכך זה אין

בשכל הדברים את בלהסביר

אלא הלב ברגש וליישבם

eÓ‡‰L�‰תפקידם ‡e‰∆»¡»
ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆

,LÙ� ˙e¯ÈÒÓcאשר ƒ¿ƒ∆∆
עם קשורה נפש מסירות

שלמעלה הנפש עצם התעוררות

הגלויים Ètמהכוחות ÏÚÂ .¿«ƒ
Ï"p‰גם אשר ה' בסעיף ««

האמונה את להחדיר היכולת

האדם של הגלויים בכוחותיו

הנובעת האמונה בגילוי קשורה

הנשמה, ÓBÏ¯,מעצם LÈ≈«
ÈÚ¯c‡ׁשעּקר ÔÈ�Ú‰ ִֶַ»ƒ¿»¿«¿»

‡e‰L ‰Ê ‡e‰ ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»∆∆
‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

,dÓˆÚכלומר‰�eÓ‡‰L «¿»∆»¡»
ישראל בני Ï‡שאצל ‰È‰zƒ¿∆…

האמונה¯˜ È‰L‡דרגת BÓk «¿∆ƒ
) ÌÈÈelb‰ „vÓכלומר„vÓ ƒ««ƒƒƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯שתאיר »¡…∆»

ש האמונה ÌˆÚבהם „vÓƒ«∆∆
L ‰ÊÂ .‰ÓLp‰בפועל «¿»»¿∆∆

˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln…∆«¿ƒ∆
) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ

אתהתעסקותו וליישב בלהחדיר

O‰Â‚‰)הדברים ˙Ú„a¿««¿«»»
‡e‰ּתֹוצאה) dÓˆÚ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰fÓזו ָָƒ∆∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»

של ÌˆÚתוצאה „vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«∆∆
c ,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰להיות שתוכל ‰ÎLÓ˙האפשרות «¿»»¿««¿ƒ¿«¿»«

) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר˙Ú„aהשכל È„È)ובהשגת ÏÚ ‡e‰ »¡»ƒ¿ƒƒ¿«««¿≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰‰ Èelbƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»»

לבין רבינו משה של עבודתו בין קשר שישנו רק זה שאין מובן האמור פי על

גילוי אחת, היא עבודתם שעיקר אלא שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

ביכולתו ביטוי לידי הדבר בא רבינו משה אצל הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

רועי אצל ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש בכוחות האמונה את להחדיר

בעניין התבטאה הנשמה שבעצם האמונה של התגלותה שלאחריו ישראל

נפש. המסירות

,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
˙B¯Bc‰aL ‰Ê·c¿»∆∆¿«
LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L∆À¿¿ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈשהם ƒ¿»≈
‡˙ה (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆

‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
,LÙ� ˙e¯ÈÒÓaבכך הרי ƒ¿ƒ∆∆

‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙�ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»
‰Ê ÔÈ�Úa) '‡�ÓÈ‰Ó37( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆

.BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿…∆«¿
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»«¿ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈcהרי ƒ≈∆¿»»»
גם מתבטאת שהיא למרות

דעת בלמדו משה של בעבודתו

אך העם, ‰˙d˙elbאת ¯wÚƒ«ƒ¿«»
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆¿«
בדורות דווקא קיים שהיה דבר

הגלות .שבזמן
(Êאדמו"ר כ"ק של במאמר

לרועי דוגמא בתור הריי"צ,

המסירות את שעוררו ישראל

דווקא מוזכר ישראל, בבני נפש

נוגע זה דבר היהודי. מרדכי

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿«

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚּכל «»ƒ¿∆ָ
חלקיׂשראל של רק ולא ְִֵָ
ÌÈ¯eÙaמהעם, ‰˙È‰»¿»¿ƒ

L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa),זאת לעומת k�Ác‰הרי LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ ƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆«¬À»
˙e¯ÈÒn‰Â ,ÂÈ�·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»¿«¿ƒ

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ�יׂשראל LÈּבכל ‰Ê Èt ÏÚÂ . ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ¿«ƒ∆≈
L ‰Ó ¯‡·Ï¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜Lלמשה דווקא מרדכי את משווים חז"ל »¿¿…∆¿
Lרבינו Ì‚‰c של, ‰e‡העניין "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"קייםÏÎa «¬«∆ƒ¿«¿»¿…∆¿»
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ּבדֹורֹו ׁשקּול היה (ּדוקא) ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש איתא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּכמׁשה

) מהימנא הרעיא היה ׁשהּוא ׁשלiENbAהּוא (l`xUi lM ְְֲֵֶַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ּדעת ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.
מׁשה ׁשל ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכל

ּדעה ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי היה39(ּכל ׁשּבמׁשה [אּלא . ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ידי על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּלּוי
ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשי
ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש
על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹּבּמדרׁש

עצמֹו על הּדין את הּמאמר ּבעל ּפסק זה ׁשהּוא40ידי , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
) מהימנא הּדֹור.iENbAהרעיא אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְֲֵַָָָ§¦ְֵֶַַָ

העניניםÏÚÂח) (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
גֹו', ּתצּוה ואּתה הּפסּוק ּבבאּור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָ(ּבהּמאמר)
ּבני את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
(עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,
האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי על סֹוף) אין ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ׁשּגם מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּולאחרי
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה מרּדכי ׁשלּוכמֹו אמּונתם את ק ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל
(ׁשּבפסּוק לּמאֹור ּבכתית הּפרּוׁש מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולאחרי
זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ּתצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואּתה
הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל הּמאֹור ּבחינת מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה
הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ידי על ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ׁשעֹוררּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכתית)

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂלּמאֹור ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּמׁשה לזה יׂשראל, ּבני את ּתצּוה לואּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּי
את ּומחּברים מקּׁשרים ּדֹור ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָואתּפׁשטּותא
לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב סֹוף, אין אֹור עם ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי לויקחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהמׁש
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¯Bc,מרדכי של בדורו רק ‡È˙‡ולא ÌB˜Ó ÏkÓ(מובא=)L¯„na ƒ»»ƒ»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»¿¿…∆¿¿≈«

הוא, רבינו למשה דומה מרדכי דווקא שבהם הדברים ∆אחתLשבין
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰ È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ∆»»»«¬»

) '‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏL ּכל) ¿≈¿»ְִ∆ָ
שהואB¯B„aLיׂשראל בכך ְִֵָ∆¿

בכל נפש המסירות את עורר

הדור LÓ‰אנשי ˙Ó‚„a .¿À¿«…∆
L ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯השפיע «¬»¿≈¿»∆

ÏÎÏו ˙Úc CÈLÓ‰ƒ¿ƒ««¿»
Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»
‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆∆…∆
‡¯˜� (B¯Bc ÈL�‡ Ïk)»«¿≈ƒ¿»

‰Úc ¯Bc39‡l‡] כאמור. ≈»∆»
ו' ‰È‰בסעיף ‰LÓaL∆¿…∆»»

‡e‰L) ‰Ê ÔÈ�Ú Èelbƒƒ¿»∆∆
ÏÎc ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ«̄¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL�‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
ÔÈ�Ú Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»
Ák ‰lbL È„È ÏÚ ‰Ê∆«¿≈∆ƒ»…«
ÏÎaL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .[B¯Bc ÈL�‡«¿≈¿≈«

‡È·nL È„È ÏÚcכ"ק ¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ «¬»»¿Ó‡n‰a¯אדמו"ר

L¯„naשלו ·e˙kM ‰Ó«∆»«ƒ¿»
מרדכי, של מעלתו אודות

‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»
LÓk Ïe˜LÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê È„È¿≈∆»«««««¬»
הריי"צ, אדמו"ר כ"ק ∆‡˙כלומר

BÓˆÚאותו ÏÚ ÔÈc‰40, «ƒ««¿
‰¯ÈÚ‡כלומר ‡e‰L∆»«¬»

) ‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏk ÏL ( ¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL�‡«¿≈«

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈
ÌÈ�È�Ú‰ (¯„ÒÂ) ¯L∆̃∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ

¯Ó‡n‰a)"היהודים )"וקבל ¿««¬»
‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a¿≈«»¿«»
‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz¿«∆∆ƒ¿ƒ»
Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈
È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'cƒ¿«»¿«∆∆¿≈

L ,'Ï‡¯NÈהיא משמעותו ƒ¿»≈∆
M˜Ó¯ש ‡e‰ ‰Ln…∆¿«≈

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«

ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L È„È¿≈∆»¿«¿≈∆»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿∆ƒ≈∆
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»¿ƒ«»¿ƒ
‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆
˙È˙Î'a Le¯t‰ ¯‡·Ó¿»≈«≈¿»ƒ

'¯B‡nÏהגלות בזמן הקשור «»
L)כתובות אלו eÒÙa˜מילים ∆¿»

‰eˆz ‰z‡ÂלמרותLהפסוק ¿«»¿«∆∆
‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚבצדיקים ולא «¿
LnL‰שלאחריו ‰Ê Èk ,(ƒ∆∆…∆
‰l‚Óאת'¯B‡n'‰ ˙�ÈÁa ¿«∆¿ƒ««»

,(‰ÓLp‰ ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆∆«¿»»
‡e‰אלא בדורו כך כל לא

È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈
dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»ƒ≈
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»ƒ
Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…«
,Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆

‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚLעּקר ∆«¿≈∆ִַ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ƒ∆∆«¿»»

.¯B‡Ó»
שבפסוק למדנו המאמר בתחילת

חלק שני ישנם תצוה' ים.'ואתה

בני את תצוה 'ואתה המילים

פעולתו אודות מדברות ישראל'

ישראל. בבני רבינו משה של

זך זית שמן אליך 'ויקחו ובמילים

היתרון אודות מדובר וגו'

מוסיפים ישראל שבני והמעלה

רבינו. משה אצל

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ

Ï CiL '¯B‡nÏהראשון חלקו «»«»ƒ
למילים הפסוק, «»¿'z‡Â‰של

,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
LnL‰כלומר ‰ÊÏ»∆∆…∆

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈
ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc ÏÎaL∆¿»¿«¿ƒ
ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ

e ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡אולם ≈
˙È˙k' ¯Ó‡� ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ

Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏחלקו «»¿∆¿≈ƒ
למילים הפסוק, של השני

˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ
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ּבּגלּות.45אנן ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּגיעים ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדיׂשראל הּכתית ידי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ְַָלהּמאֹור.

ÔÈ�Ú‰Âׁשהם מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבגׁשמּיּות הרחבה להם ּכׁשּיׁש (ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּגלּות
אחד ּכל ׁשל האמּתי רצֹונֹו ּכי הּוא, ְְֲִִִִֶֶָָָָּוברּוחנּיּות),
(ּגּלּוי ׁשּזה ועד אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּיׂשראל
הּגלּות ׁשּבזמן זה ולכן, מציאּותֹו, לעצם נֹוגע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלקּות)
[ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי מאיר ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאין

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבזה נבנה46ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּלא מי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּזה הּנה ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכׁשהּוא וגם ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָעצמֹו

ּבדגמתּבדר אלקּות ּגּלּוי אצלֹו ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
הּבית ּבזמן ׁשהיה ׁשּבכללּות47הּגּלּוי מּזה מקֹום, מּכל , ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, הּגּלּוי, מאיר אין ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶָֻאצלֹו
אחד מקֹום ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ּגבּול, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּבלי
הּוא אלקּות, ּגּלּוי ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה ֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ(אפּלּו
ּגּלּוי הּוא מאיר) ׁשהּוא ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמּפני
הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ׁשּמּובא מה [וזהּו 48מגּבל. ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבּתּקּונים חֹוזר49ּדאיתא אחד צּדיק היה אם ׁשאפּלּו ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵַַָָּתׁשּובה
ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָוגּלּוי
[ועל ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּות
מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

חֹולה הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר אּלא ּבינה ].50ׁשערי ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)45 יד, ז.)46מגילה קלז, עה"פ תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי לא)47ראה רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית תג.)48נחרב ע' הקצרים אדה"ז שם.)49מאמרי הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר להאריז"ל)50וראה טעהמ"צ
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L ‡l‡הגמרא וכלשון בגלות נמצאים עדיין מקום È„·Úמכל Èzk‡" ∆»∆««ƒ«¿≈
"Ô�‡ LB¯ÂLÁ‡45(אנו אחשורוש עבדי ÌÈ¯e·L(ֿעדיין Ì‰ ,[ ¬«¿≈¬«≈¿ƒ

Ó (˙È˙k) ÌÈ‡k„�ÂעצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגם'˙È˙k'‰ È„È ÏÚ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈«»ƒ
נשבר ÌÈÚÈbÓעצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ïהתגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âלכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בזמן נפש שמסירות שכשם

עצם בגילוי קשורה הגזירות

היהודי היות גם כך הנשמה,

בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

הנשמה, עצם גילוי את מעורר

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈
Ó ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒƒ∆∆≈

Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba«»«¿∆≈»∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰«¿»»¿«¿ƒ
Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¿̄»¬ƒƒ∆»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
חפץ שהאדם שלמרות דברים

תלויה אינה מציאותו אך בהם

אשר דברים ישנם לעומתם בהם,

חיים אינם חייו Âבלעדם כן. ¿כמו
אלוקות בגילוי יהודי של רצונו

כךÚ„הוא (Èelbכדי ‰fL «∆∆ƒ
ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡¡…≈«¿∆∆

B˙e‡ÈˆÓבכך מתבטא זה דבר ¿ƒ
איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך עם להשלים ÔÎÏÂ,יכול ,¿»≈
ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««»≈
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó≈ƒƒ¡…¿

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰Lבזמן ∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית

‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈

˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk"»ƒ∆…ƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»¬≈∆

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡kעל מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד כל

הרי אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ�‡‚�È‡ ¯Ú ÊÈ‡(לגמרי ומזועזע 'קרוע' ,(=הינו ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿
k Ì‚Â .'˙È˙k'ביהודי מדובר BÈa˙¯אשר ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰L »ƒ¿«¿∆¿«¿»«¬≈¿≈

LלכןÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n ∆≈ƒ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«
˙Èa‰47¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓ , ««ƒƒ»»ƒ∆∆ƒ¿»»»≈≈ƒ

ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰«ƒ»∆«
‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL Èelb‰«ƒ∆≈ƒ∆¿
¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó ÈelbƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒ
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

Ïe·bבלי שהינו לכך הביטוי ¿
ש בכך הוא ‰e‡גבול Èelb‰«ƒ

B�LiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác�ƒ««∆≈≈ƒ»
È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L∆«ƒ«¿«»
Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Óב Ó‰הביאור À¿»¿∆«
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡c «»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza49שמובא=) «ƒƒ

זוהר) ‡Ìבתיקוני elÙ‡L∆¬ƒƒ
¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰»»«ƒ∆»≈
B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿

,ÁÈLÓ ‡a ‰È‰בין הקשר »»»»ƒ«
שלימה לתשובה משיח ביאת

eLz·‰הוא È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈¿»
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏLומגלים ¿≈»«¿ƒƒ

ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óבביאת שתהיה הגאולה . »
אין אור בגילוי קשורה משיח

זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף

שלא בעולם פינה תישאר לא

È‡Ó¯תיגאל ÔÈ‡L ‰fÓe .[ƒ∆∆≈≈ƒ
Èelb BÏˆ‡של˙eÓˆÚ ∆¿ƒ«¿

¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«

L Úe„i‰ C¯cהמילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ'הדבר ומשמעות ∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
ÈOnLk‚הוא ÌbLשל הרוחני הגילוי את Èa�‰בנפשו È¯ÚL Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈ƒ»

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡של ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚLמכך הנגרם ליבו שברון הרי ∆»∆»≈«««
ש כך כדי עד הנו"ןוי.ÏBÁ50‰נעשה‰e‡הוא שער של שמעלתו דוע ∆
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ׁשּיׂשראל הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים (ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹגֹו'
ב סעיף לעיל (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְְִִִֵֶַָֹמֹוסיפים

ֲֵַַָמהּמאמר).

לעׂשֹותp‰Â‰ט) החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבהּזמן (ּבפׁשטּות) הּנסixg`NWמדּבר ְְְְְֵַַַַ¤§©£¥ֵַ

וקּבל ּדפרּוׁש ּבהּמאמר ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּדפּורים.
אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַהּיהּודים
ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהחּלּו מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָקּבלּו
ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה גֹו' ׁשוקּבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשני ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבימי
הּמסירּות ידי על הּגזרה ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָענינים.
ׁשהיתה והּקּבלה ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפׁש
מהּקּבלה ּגם יֹותר נעלית ׁשהיא ּדפּורים, הּנס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָלאחרי
הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש (ּכדלקּמן). הּגזרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנֹוגע
ּכׁשּיׂשרא ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים להּגלּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
על ּגזרֹות ׁשּיׁשנם זה מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנמצאים
הּמאמר), אמירת ּבזמן ׁשהיה (ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָקּיּום
נפׁש הּמסירּות ידי על להּמאֹור מּגיעים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועל
ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ועֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם.
וגם ּבגׁשמּיּות הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָנמצאים

ּבּגלּות נמצאים ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, [ועל41הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
היתה ׁשּלּיהּודים ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיה הּמּצב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ּברּוחנּיּות42אֹורה וגם ּבפׁשטּות ,43 ְְְְְְְִִִַַָָָָָ
מּזה xYq`l[ויתירה oYp ond ziA mBW44אז ׁשהיה , ִִֵֶָ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶָָָ

אחׁשורֹוׁש עבדי ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], הּמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּגם
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ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון" "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון

בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו",

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא "זמן)41למצבו - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". טז.)42הגלות ח, ב.)43אסתר טז, מגילה א.)44ראה ח, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,'CÊבזמן ÔÓLבו ÌÈ‡È·Ó Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ÔÈ�Úc »¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ∆∆
‡·enk) ‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL ‡e‰ (‰LÓÏ¿…∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿…∆«»

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈««¬»
למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף עומק שישנו יבואר הבאים בסעיפים

ידי על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈

"˙BNÚÏמבטא כאמור אשר «¬
הגיעו אליה הנפלאה המעלה את

זה פסוק הרי הגלות, בזמן דווקא

ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ¯a„Ó¿«≈¿«¿¿«¿«
ÌÈ¯eÙcׁשּלאחרי Òp‰ ְֲֵֶַ«≈¿ƒ

במגילת נאמר זה פסוק שהרי

גזירת של ביטולה לאחר אסתר

Óc‰המן ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«
¯Ó‡n‰a ·e˙kLכ"ק של ∆»¿««¬»

הריי"צ הפסוקLe¯Ùcאדמו"ר ¿≈
¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬
eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿
‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L ‰Ó«∆≈≈¿««»
אחשוורוש שבתקופת כיוון

יתירה במעלה היהודים התעלו

מתן בזמן שהייתה מעלתם לגבי

זה,תורה פירוש Ìbהרי ‡e‰«
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ¿ƒ«¿«»

Lהכאמור‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" ∆¿ƒ≈»»
Òp‰ È¯Á‡Ïההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈

קבלת לשלמות שגרמה היתירה

של בזמן רק לא הייתה התורה,

של בזמן גם אלא וגזירה צרה

Êa‰רווחה ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆
eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿
,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿««»

.ÌÈ�È�Ú È�Lהוא אחד עניין ¿≈ƒ¿»ƒ
‰Ïaw‰התורה של ‰Êb¯‰השלימה ÔÓÊa ‰˙È‰Lזו קבלה אשר ««»»∆»¿»ƒ¿««¿≈»

Ó‡n‰a¯הייתה L¯BÙnk) Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚוכמו «¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆«¿»¿««¬»
ד' בסעיף לעיל Âכן הוא), שני התורה‰Ïaw‰עניין של È‰L˙‰השלימה ¿««»»∆»¿»

‰Ïaw‰Ó Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰L ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ïשהייתה ¿«¬≈«≈¿ƒ∆ƒ«¬≈≈«≈««»»

Ôn˜Ï„k) ‰¯Êb‰ ÔÓÊa'י שההתעלות).סעיף ד' בסעיף לעיל למדנו ƒ¿««¿≈»¿ƒ¿«»
של להתגלותה גרמו אשר וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש בזמן היתירה

ניתן הרווחה של בזמן שגם מכך למאור". "כתית במילים כרמוז הנשמה עצם

'כתית'. של עניין קיים אז שגם הדבר מוכרח כן אם דומה, להתעלות להגיע

ÂאכןC¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ ¿≈«∆«∆∆
Ú‚B�a ‡e‰ ‰Êשל לעניין ∆¿≈«

,'¯B‡nÏ ˙È˙k'אשר »ƒ«»
היא È„Èמשמעותו ÏÚL∆«¿≈

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ
ÌÈ�È�Ú È�Lc ,'¯B‡n‰'Ï¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

‰Êaסוגי לשני הקשורים »∆
הוא.תקופות אחד עניין

ÌÈ‡ˆÓ� Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
„vÓ '˙È˙k' ÏL ·vÓa¿«»∆»ƒƒ«
ÏÚ ˙B¯Êb Ì�LiL ‰Ê∆∆∆¿»¿≈«
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
המשטר בזמן הריי"צ

המועצות, בברית הקומוניסטי

מאסרו. לפני חדשים מספר

נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

עצמו במאמר כן וכמו המאמר

מסירות הריי"צ אדמו"ר תבע

ÌÈÚÈbÓנפש ‰Ê È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆«ƒƒ
È„È ÏÚ '¯B‡n‰'Ï¿«»«¿≈
.Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆

ÔÈ�Ú „BÚÂהקיים˙È˙Î'a ¿ƒ¿»¿»ƒ
Ï‡¯NiLk ÌbL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿∆ƒ¿»≈
ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ�ƒ¿»ƒ¿«»∆
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»
Ì‰L ‡l‡ ,˙ei�Áe¯a¿»ƒ∆»∆≈

eÏba˙עדיין ÌÈ‡ˆÓ�41 ƒ¿»ƒ«»
L ·vn‰ C¯c ÏÚÂ]אכן ¿«∆∆««»∆

‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ42,המובנים ei�Áe¯a˙בגשמיותeËLÙa˙בכל Ì‚Â43 ¿»ƒ»¿«¿¿«¿»ƒ
‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ]לאסּתר נּתן המן ּבית ‡Êכלומר,44ׁשּגם ‰È‰L ƒ≈»ƒ∆ְְִֵֵֶֶַַָָ∆»»»

‡Ît‰˙‡"c ‰ÏÚn‰ Ìb"לנהורא לאור)חשוכא החושך ],(=התהפכות «««¬»¿ƒ¿«¿»
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ּבּגלּות.45אנן ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּגיעים ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדיׂשראל הּכתית ידי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ְַָלהּמאֹור.

ÔÈ�Ú‰Âׁשהם מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבגׁשמּיּות הרחבה להם ּכׁשּיׁש (ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּגלּות
אחד ּכל ׁשל האמּתי רצֹונֹו ּכי הּוא, ְְֲִִִִֶֶָָָָּוברּוחנּיּות),
(ּגּלּוי ׁשּזה ועד אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּיׂשראל
הּגלּות ׁשּבזמן זה ולכן, מציאּותֹו, לעצם נֹוגע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלקּות)
[ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי מאיר ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאין

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבזה נבנה46ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּלא מי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּזה הּנה ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכׁשהּוא וגם ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָעצמֹו

ּבדגמתּבדר אלקּות ּגּלּוי אצלֹו ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
הּבית ּבזמן ׁשהיה ׁשּבכללּות47הּגּלּוי מּזה מקֹום, מּכל , ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, הּגּלּוי, מאיר אין ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶָֻאצלֹו
אחד מקֹום ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ּגבּול, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּבלי
הּוא אלקּות, ּגּלּוי ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה ֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ(אפּלּו
ּגּלּוי הּוא מאיר) ׁשהּוא ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמּפני
הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ׁשּמּובא מה [וזהּו 48מגּבל. ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבּתּקּונים חֹוזר49ּדאיתא אחד צּדיק היה אם ׁשאפּלּו ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵַַָָּתׁשּובה
ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָוגּלּוי
[ועל ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּות
מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

חֹולה הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר אּלא ּבינה ].50ׁשערי ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)45 יד, ז.)46מגילה קלז, עה"פ תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי לא)47ראה רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית תג.)48נחרב ע' הקצרים אדה"ז שם.)49מאמרי הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר להאריז"ל)50וראה טעהמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L ‡l‡הגמרא וכלשון בגלות נמצאים עדיין מקום È„·Úמכל Èzk‡" ∆»∆««ƒ«¿≈
"Ô�‡ LB¯ÂLÁ‡45(אנו אחשורוש עבדי ÌÈ¯e·L(ֿעדיין Ì‰ ,[ ¬«¿≈¬«≈¿ƒ

Ó (˙È˙k) ÌÈ‡k„�ÂעצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגם'˙È˙k'‰ È„È ÏÚ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈«»ƒ
נשבר ÌÈÚÈbÓעצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ïהתגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âלכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בזמן נפש שמסירות שכשם

עצם בגילוי קשורה הגזירות

היהודי היות גם כך הנשמה,

בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

הנשמה, עצם גילוי את מעורר

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈
Ó ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒƒ∆∆≈

Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba«»«¿∆≈»∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰«¿»»¿«¿ƒ
Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¿̄»¬ƒƒ∆»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
חפץ שהאדם שלמרות דברים

תלויה אינה מציאותו אך בהם

אשר דברים ישנם לעומתם בהם,

חיים אינם חייו Âבלעדם כן. ¿כמו
אלוקות בגילוי יהודי של רצונו

כךÚ„הוא (Èelbכדי ‰fL «∆∆ƒ
ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡¡…≈«¿∆∆

B˙e‡ÈˆÓבכך מתבטא זה דבר ¿ƒ
איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך עם להשלים ÔÎÏÂ,יכול ,¿»≈
ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««»≈
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó≈ƒƒ¡…¿

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰Lבזמן ∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית

‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈

˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk"»ƒ∆…ƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»¬≈∆

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡kעל מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד כל

הרי אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ�‡‚�È‡ ¯Ú ÊÈ‡(לגמרי ומזועזע 'קרוע' ,(=הינו ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿
k Ì‚Â .'˙È˙k'ביהודי מדובר BÈa˙¯אשר ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰L »ƒ¿«¿∆¿«¿»«¬≈¿≈

LלכןÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n ∆≈ƒ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«
˙Èa‰47¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓ , ««ƒƒ»»ƒ∆∆ƒ¿»»»≈≈ƒ

ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰«ƒ»∆«
‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL Èelb‰«ƒ∆≈ƒ∆¿
¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó ÈelbƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒ
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

Ïe·bבלי שהינו לכך הביטוי ¿
ש בכך הוא ‰e‡גבול Èelb‰«ƒ

B�LiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác�ƒ««∆≈≈ƒ»
È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L∆«ƒ«¿«»
Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Óב Ó‰הביאור À¿»¿∆«
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡c «»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza49שמובא=) «ƒƒ

זוהר) ‡Ìבתיקוני elÙ‡L∆¬ƒƒ
¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰»»«ƒ∆»≈
B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿

,ÁÈLÓ ‡a ‰È‰בין הקשר »»»»ƒ«
שלימה לתשובה משיח ביאת

eLz·‰הוא È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈¿»
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏLומגלים ¿≈»«¿ƒƒ

ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óבביאת שתהיה הגאולה . »
אין אור בגילוי קשורה משיח

זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף

שלא בעולם פינה תישאר לא

È‡Ó¯תיגאל ÔÈ‡L ‰fÓe .[ƒ∆∆≈≈ƒ
Èelb BÏˆ‡של˙eÓˆÚ ∆¿ƒ«¿

¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«

L Úe„i‰ C¯cהמילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ'הדבר ומשמעות ∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
ÈOnLk‚הוא ÌbLשל הרוחני הגילוי את Èa�‰בנפשו È¯ÚL Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈ƒ»

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡של ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚLמכך הנגרם ליבו שברון הרי ∆»∆»≈«««
ש כך כדי עד הנו"ןוי.ÏBÁ50‰נעשה‰e‡הוא שער של שמעלתו דוע ∆
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ּובימי לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבמּתן
זה ּכי הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ׁשּכפה מּפני היה ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקּדימּו

ּכגיגית הר מלמעלה52עליהם ּגּלּוי אחׁשורֹוׁש53, ּובימי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש עצמם. מּצד הּקּבלה ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה מּצד אלקּותd`Fxּדיׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ¨ֱֹ
נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ׁשּמּצד ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(אמּונה

ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן וזה54לנׁשמע , ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּכי הּוא, עצמם, מּצד הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבימי
הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נתּגּלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאז

ע ּובפרטּיּותהתקּׁשרּות מציאּותם. עצם ׁשּמּצד צמית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ּבגּלּוי ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיֹותר
הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי הּנ"ל. ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשני

ׁשּבנֹוגע לֹומר, יׁש miiElBdנפׁש, zFgMlהּואFnMּדבר ְֵֵֶֶֶַַ©Ÿ©§¦§ָָ
ׁשּבהיֹותם אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹוסף.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א ח"ב)54תו"א תער"ב מהמשך גם להעיר
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˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â)ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
עליהם שהאירה עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

eÓÈc˜‰Lשהרימלמעלה ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ
אמירת ∆¬»'�NÚ‰'את

‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï¿ƒ¿«¿««»
L È�tÓ ‰È‰ברוך הקדוש »»ƒ¿≈∆

‰¯הוא Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk»»¬≈∆«
˙È‚È‚k52,זו כפייה ומשמעות ¿ƒƒ

עליהם שהאיר אורÈelbהיא ƒ
גדולה אהבה ÏÚÓÏÓ53‰של ƒ¿«¿»

בפניו לעמוד יכלו לא ,אשר
eזאת ≈ÈÓÈ·ƒלעומת

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
התורה ÌÓˆÚשל „vÓשהרי ƒ««¿»

ברצונם הנפש את מסרו .הם
,¯ÓBÏ LÈÂמדובר כאשר שגם ¿≈«

אצל שקיימת האמונה אודות

הרי טבעו, מצד יהודי

Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא( זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰�eÓ‡באה‰aÒ „vn,חיצונית ¡»∆ƒ«ƒ»

עצמה הנשמה מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה ‰e‡הנשמה (
(‰¯Bz ÔzÓa) 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�' eÓÈc˜‰L C¯c ÏÚזה שהיה «∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«¿««»

‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ54עליון אור זה היה תורה במתן עצמם. מצד ולא ƒ««ƒƒ¿«¿»
הגילוי זה למעלה ובנשמה סיני, הר למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר

הזמן כל עליה החופף ה' אור Âשל זאת, ‡LB¯ÂLÁלעומת ÈÓÈaL ‰Ê ¿∆∆ƒ≈¬«¿≈
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙� Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰»¿»««»»ƒ««¿»ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿

L ˙e˜Ï‡aביהודי ‰ÓLp‰,קיימת ÌˆÚ „vnזו ו' בסעיף שכאמור ∆¡…∆ƒ«∆∆«¿»»
LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈

ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌ�LÈבזה «∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)הנשמה עצם של התגלותה כמה כדי עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««

עצמו. האדם עם קשורה

האדם נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדםלמדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

של חשיבותו את להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר

התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו. דווקא השייך המיוחד

לו, המיוחד מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד בלתי

אולם האיברים. משאר שונה הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא

נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית חשיבותו הנשמה מבחינת

אם הבט מבלי כולו, מהאדם

ברגל. או ביד מדובר

אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחותיה ישנם עצמה. הנשמה

ורגשותיו שכלו שהם הגלויים

הנשמה. עצם וישנה האדם, של

של הפנימית המהות מבחינת

כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

בלתי חלק שהינו בכך היא כח

אך כולה. מהנשמה נפרד

של הגלויה מציאותם מבחינת

מהותו את יש כח לכל הכוחות

כח לכל אותו. המייחדת הפרטית

הרוחנית ה'תבנית' ישנה

את שמייחד מה אותו. המייחדת

ה'תבנית' היא השכל כח

מידה באותה שכל, של הרוחנית

החסד כח את שמייחד שמה

של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש

בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.

ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא

אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות כל

מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו מבחינתה

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה.

עצם של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

התגלות אין מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומתעל הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
�LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úaגזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚B�aלמרות
הּגלּויים המוגבלתלּכחֹות במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי ְִַַֹ

מבחינתם מלמעלה�ÛÒBשc·¯ּכמֹונחשב‰e‡ולכן BÓÎeעליהם . ְ»»»¿
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL�‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ∆ƒ¿»¿»∆»»
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צדק הּצמח ּׁשּכתב מה מּמֹורנּו51וידּוע נׁשמע ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
גאר זע וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָורּבנּו
דאיין ניט וויל אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ְְְִִִִִִִֵֶַַַניסט
ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי כּו' הּבא ְִִִִֵֶַַַַָָעֹולם

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה didידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ¨¨
ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנׁשמע
ידי על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט הרגיל], ּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהיה
ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל הּכח נּתן צדק, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּצמח
מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָרצֹונֹו
אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ּבזמן ׁשּכן ּומּכל זה, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי ּדכתית,`xFהּגּלּוי ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה ( ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עינינּו ותחזינה יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש
ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹּבׁשּוב
הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית וזהּו העצמּות. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלגּלּוי
זה ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ׁשּנמצאים מּזה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדכתית
ׁשּזה ועד אלקּות ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהרצֹון
(ּכתית) ונדּכא נׁשּבר הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוגע
עצם מּצד הּוא אלקּות] ּגּלּוי יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּזה
היא ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ׁשּבּנׁשמה, מאֹור ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

הּמתּגּליתLÈÂיו"ד) ּדהּנׁשמה הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדכתית הענין ידי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור מּבחינת יֹותר נעלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיא
זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין נפׁש. מסירּות ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
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קשור הוא אלא השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה שמדובר בכך רק איננה

גבול הבלי סוף אין אור גבול].בגילוי הבלי סוף אין אור לגילוי זו תשוקה

נשיאנו רבותינו ידי על לנו נמסרה ה' עצמּות של בגילוי Ó‰הקשור Úe„ÈÂ ְֲ¿»««
˜„ˆ ÁÓv‰ ·˙kM51Ô„Ú B˙ÓL� e�a¯Â e�¯BnÓ ÚÓL� ‰È‰L ∆»««∆«∆∆∆»»ƒ¿«ƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡)שהיה «¿«»≈
דביקותו בשעת CÈ‡"ƒאומר

CÈ‡ ËÒÈ� ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂƒ∆»ƒ¿ƒ
Ô„Ú Ôb ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂƒƒ«¿«≈∆
ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒƒ«¿»
¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ 'eÎ ‡a‰«»ƒƒ∆

"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ�אינני=) ƒ«ƒ«≈
הגן את רוצה אינני דבר, רוצה

את רוצה אינני שלך, עדן

רוצה אינני שלך, העולםֿהבא

בלבד) אותך Âמלבד ¿למרות.
של לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי

אך הזקן, È„Èאדמו"ר ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL� ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

‰e‡,היה'הביטוי 'ÚÓL� ָָƒ¿«
ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰ ‰fL∆∆»»…«ƒ¿«ƒ
‰È‰ ‰fL ‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ∆»∆∆»»

ÏÈ‚¯‰ ¯·cאדמו"ר של בפיו »»»»ƒ
È¯Á‡Ïהזקן Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
Ák‰ Ôz� ,˜„ˆ ÁÓv‰«∆«∆∆ƒ««…«
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈

‰È‰È B�Bˆ¯ ¯wÚLשיהיה ∆ƒ«¿ƒ¿∆
˙eÓˆÚ‰ Èelb'ה ÚÂ„של , ƒ»«¿¿«

Ck È„kהדבר לו נוגע ,יהיה ¿≈»
,‰Ê Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL∆¿∆≈≈ƒƒ∆
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿««»

Lאז¯È‡Ó ÔÈ‡דרגת רק לא ∆≈≈ƒ
המשיח בביאת שתהיה ההתגלות

מאיר לא אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות ‰Èelbדרגת‡elÙשהיא ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונההיותר ברוךאֹורשלÈelbאשר הקדוש של בלבד והארה ƒ

ממש עצמותו של ולא ‰Èa˙,הוא ÔÓÊa ‰È‰L גורם) זה חושך הרי ∆»»ƒ¿«««ƒ
ש eליהודי ,˙È˙Îc ·vÓa ‡e‰הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«»¿»ƒ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚtהגאולה e�È�ÈÚאודות ‰�ÈÊÁ˙Â" ¿»ƒ¿»≈¿∆¡∆»≈≈
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰מעצם ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
יובן זה פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו שכל מפני זה הרי בגלות הימצאותו

הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל לכך הסיבה הפירושe‰ÊÂהיא ¿∆
של È˙Î'c˙'הפנימי ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓעצם »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰fשל Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰הסיבה ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ
Â ˙e˜Ï‡אלוקות בגילוי רצונו ¡…¿

כךÚ„הוא �Ú‚Bכדי ‰fL «∆∆≈«
ÔÎlL] B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ¿∆∆¿ƒ∆»≈
(˙È˙k) ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ
‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓƒ∆∆ƒ¿««»…
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚהתקשרות' כאמור «¿ƒ
פירושה דברים שני בין עצמית'

עצם מצד ביניהם הקיים קשר

שבעצם כלומר מציאותם,

ממש. אחד דבר הינם מציאותם

עצם של התקשרותה גם כך

כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

אחד דבר הינם ואלוקות שהיא

ואלוקות אלוקות זה היא ממש,

היא, ביטויזה לידי הבא דבר

מצב לשאת יכולה שאיננה בכך

בגילוי.בו אינו האלוקות

(„"ÂÈדובר הקודם בסעיף

הנשמה שעצם שכשם כך אודות

הנפש מסירות ידי על מתגלית

היא כך גזירות ישנם בה בתקופה

על רווחה בתקופת גם מתגלה

הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם

יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר זה

הגזירות. בזמן הנפש מסירות באמצעות המתגלה ÓBÏ¯,ויׁשמזו ְֵ«
˙�ÈÁaLודרגתÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îcעצם˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ«

�LÙ.ודרגת ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰«»¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
של התגלותה כמה כדי עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

הקודמים. בסעיפים
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יז `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּובימי לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבמּתן
זה ּכי הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ׁשּכפה מּפני היה ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקּדימּו

ּכגיגית הר מלמעלה52עליהם ּגּלּוי אחׁשורֹוׁש53, ּובימי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש עצמם. מּצד הּקּבלה ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה מּצד אלקּותd`Fxּדיׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ¨ֱֹ
נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ׁשּמּצד ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(אמּונה

ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן וזה54לנׁשמע , ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּכי הּוא, עצמם, מּצד הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבימי
הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נתּגּלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאז

ע ּובפרטּיּותהתקּׁשרּות מציאּותם. עצם ׁשּמּצד צמית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ּבגּלּוי ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיֹותר
הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי הּנ"ל. ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשני

ׁשּבנֹוגע לֹומר, יׁש miiElBdנפׁש, zFgMlהּואFnMּדבר ְֵֵֶֶֶַַ©Ÿ©§¦§ָָ
ׁשּבהיֹותם אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹוסף.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א ח"ב)54תו"א תער"ב מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â)ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
עליהם שהאירה עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

eÓÈc˜‰Lשהרימלמעלה ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ
אמירת ∆¬»'�NÚ‰'את

‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï¿ƒ¿«¿««»
L È�tÓ ‰È‰ברוך הקדוש »»ƒ¿≈∆

‰¯הוא Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk»»¬≈∆«
˙È‚È‚k52,זו כפייה ומשמעות ¿ƒƒ

עליהם שהאיר אורÈelbהיא ƒ
גדולה אהבה ÏÚÓÏÓ53‰של ƒ¿«¿»

בפניו לעמוד יכלו לא ,אשר
eזאת ≈ÈÓÈ·ƒלעומת

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
התורה ÌÓˆÚשל „vÓשהרי ƒ««¿»

ברצונם הנפש את מסרו .הם
,¯ÓBÏ LÈÂמדובר כאשר שגם ¿≈«

אצל שקיימת האמונה אודות

הרי טבעו, מצד יהודי

Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא( זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰�eÓ‡באה‰aÒ „vn,חיצונית ¡»∆ƒ«ƒ»

עצמה הנשמה מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה ‰e‡הנשמה (
(‰¯Bz ÔzÓa) 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�' eÓÈc˜‰L C¯c ÏÚזה שהיה «∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«¿««»

‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ54עליון אור זה היה תורה במתן עצמם. מצד ולא ƒ««ƒƒ¿«¿»
הגילוי זה למעלה ובנשמה סיני, הר למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר

הזמן כל עליה החופף ה' אור Âשל זאת, ‡LB¯ÂLÁלעומת ÈÓÈaL ‰Ê ¿∆∆ƒ≈¬«¿≈
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙� Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰»¿»««»»ƒ««¿»ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿

L ˙e˜Ï‡aביהודי ‰ÓLp‰,קיימת ÌˆÚ „vnזו ו' בסעיף שכאמור ∆¡…∆ƒ«∆∆«¿»»
LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈

ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌ�LÈבזה «∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)הנשמה עצם של התגלותה כמה כדי עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««

עצמו. האדם עם קשורה

האדם נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדםלמדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

של חשיבותו את להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר

התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו. דווקא השייך המיוחד

לו, המיוחד מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד בלתי

אולם האיברים. משאר שונה הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא

נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית חשיבותו הנשמה מבחינת

אם הבט מבלי כולו, מהאדם

ברגל. או ביד מדובר

אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחותיה ישנם עצמה. הנשמה

ורגשותיו שכלו שהם הגלויים

הנשמה. עצם וישנה האדם, של

של הפנימית המהות מבחינת

כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

בלתי חלק שהינו בכך היא כח

אך כולה. מהנשמה נפרד

של הגלויה מציאותם מבחינת

מהותו את יש כח לכל הכוחות

כח לכל אותו. המייחדת הפרטית

הרוחנית ה'תבנית' ישנה

את שמייחד מה אותו. המייחדת

ה'תבנית' היא השכל כח

מידה באותה שכל, של הרוחנית

החסד כח את שמייחד שמה

של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש

בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.

ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא

אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות כל

מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו מבחינתה

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה.

עצם של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

התגלות אין מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומתעל הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
�LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úaגזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚B�aלמרות
הּגלּויים המוגבלתלּכחֹות במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי ְִַַֹ
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חד ּכּוּלא הם ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּפי57ּדהּנׁשמה ועל . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּדבחינת לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא נפׁש מסירּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻידי
ּובחינת ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה הּפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבענין
מּזה ּדכתית הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאֹור
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָֻמׁשרׁשת

ּבהּמאמרLÈÂיא) הּמבאר עם זה ּבפרּוׁש58לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ּדלאחרי גֹו', זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹאלי
ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה יׂשראל יביאּו אזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו עבֹודתם ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּמׁשה ּדזה האדם, ּבעבֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
ּומפרנס זן ׁשהּוא הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מּצד ׁשהיא ּכמֹו על נֹוסף ּתהיה ׁשהאמּונה האמּונה, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם מּצד ּגם ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות)
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
ּומחּבר) (מקּׁשר מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאת
יׂשראל ּכל הּנׁשמה, עצם מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

חד ׁשּנמׁש59הם (לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּביׂשראל

) ׁשּלהם לעצםxEISdהּגלּויים מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ְִֶֶַָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ
עצם ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה,
(ויקחּו מׁשה ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּכמֹו האמּתי ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה זה ידי על ּכי ,(ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאלי

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָֻׁשהיא

,¯ÈÚ‰Ïe].ּדיׂשראל ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּנׁשמה עצם ידי על ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאחדּות

היא ּבהם ולכן,FnMׁשּמתּגּלית מציאּותם. על נֹוסף ּדבר ְִִֵֶֶַָ§ְְִֵַָָָָָ
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הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙�ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«
‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„È¿≈¿ƒ∆∆ƒ

BÓkדרגת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿
˙¯c‚Ó ‡È‰LעדייןÔÈ�Úa ∆ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿«

‰ÏÚÓlL '˙eËÈLt'‰«¿ƒ∆¿«¿»
e ,˙BÁÎc ¯eivÓזאת לעומת ƒƒ¿…

'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·¿ƒ««»¿«¿»»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»

Ó '˙È˙Î'cעצם‰f ¿»ƒƒ∆
‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»¿
˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆

a.˙eÓˆÚ‰¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58וקבל" «¿…»¿««¬»
‰e˙k·היהודים" Le¯Ùa¿≈«»

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆

,'Â‚ ˙ÈÊשל הפנימי שהפירוש «ƒ
הוא LnL‰הפסוק È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆…∆

È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ'¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ¿…∆∆∆«ƒ

È„Èכלומר ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ

.‰LÓ ˙‚¯„Óaהיה לכאורה ¿«¿≈«…∆
איננה זו שהוספה לחשוב ניתן

בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

על ממילא באה היא אלא ישראל

את מקבלים שהם זה עצם ידי

רבינו משה של ¿אולםÂהשפעתו
ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ

‰Êaקשור זה דבר כיצד »∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈
˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
‰�eÓ‡‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆»¡»
BÓk ÏÚ ÛÒB� ‰È‰zƒ¿∆»«¿

„vÓ ‡È‰LדרגתÌÈÈelb‰ ∆ƒƒ««ƒƒ
‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¿«¿»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯תהיה [היא .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ìbמשה של פעולתו »¡…«ƒ«∆∆«¿»»
הוא ברוך הקדוש של סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו

עצמם לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם Ó‰אלא e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pLהפסוק‰z‡Â' ∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«»

'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
נעשית מי עם בו שמוזכר ללא

שלהם והחיבור הריה'צוותא'

LnL‰מכך ÚÓLÓ«¿«∆…∆
(¯aÁÓe ¯M˜Ó) '‰ÂˆÓ'¿«∆¿«≈¿«≈
ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«¿»
לבין בינם מאחדם כלומר

קשורה,עצמם היא גם זו פעולה

הנשמה עצם של Èkƒבהתגלותה
ÌˆÚ „vÓÏk ,‰ÓLp‰ ƒ«∆∆«¿»»»

„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59 ƒ¿»≈≈«
‰B·Ú„‰(=אחד) È„È ÏÚÂ .[¿«¿≈»¬»

Ï‡¯NÈcהמתאפשרת(עצמם ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈa CLÓpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»«¿≈
˙BÁk ÌbL ,(‰LÓ…∆∆«…

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰הּצּיּור «¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰cבני של עבודתם ¿«…

כזו בצורה להעמידם היא ישראל

ÌˆÚÏש ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ�«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙�Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

LÓ‰תחילה È„È ÏÚ«¿≈…∆
È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆ƒ«¿≈
dL¯L da ‰lb˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆»»¿»
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿≈∆
˙e„Á‡‰a Ìb ÛqÂ˙�ƒ¿«≈«¿»«¿

.Ï‡¯NÈcכיוון˙e„Á‡‰L ¿ƒ¿»≈∆»«¿
Ï‡¯NÈcהנגרמתÈ„È ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿≈

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰aדורשת זו התגלות אשר »∆

גופם של ההתבטלות את

כיוון הגלויים וכוחותיהם

יהודי בין הבדל יש שמבחינתם

לכן אחר, ליהודי È‰ƒ‡אחד
נחשבת זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש ÏÚ ÛÒB�»«¿ƒ»
ישראל בני של הגלויה

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

devz dz`e

להם היה ּומצוֹות, ּתֹורה על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָּבמקֹום
ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ּכּמה מׁש ּבפעל נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמסירּות
מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ׁשאפׁשר למדינֹות ּכ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר אין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרחבה,
ּכּמה מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי מּקדם. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהם
הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּמה
ׁשּנּוי זה ידי על נעׂשה ולא הּגלּויים מּכחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלמעלה

עצמם הּגלּויים היא55ּבּכחֹות הּנׁשמה ׁשעצם [ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ּגם) miiElBdהעצם zFgkC,הּוא ה), סעיף (ּכּנ"ל ֶֶַָ§Ÿ©§¦ְִַַ

לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם הּוא הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשעצם
עצמם, הּגלּויים ּכחֹות והּגּלּויxEISdlׁשל ׁשּלהם]. ְְִֶַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

ׁשהּוא מּזה ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם
) ׁשּלֹו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות xEISdנמצא ְְִִֶֶַַַָָֹ©¦

העצם עם 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) לֹומר,56ּדכחֹות ויׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשני (ּדגמת) הם ּדהּכחֹות והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדזה
ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה עצם ׁשּגם לפי הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻענינים,
מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה היא ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּגדר
הּפׁשיטּות ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻעצם
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בן בדוגמת נברא". בבחינת
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חלק והייתה האבא של במוחו
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¯„b‰Â'וה'תבניתdlLש בכך מוגדרת שהיא זה עצם ÏÚÓÏ‰הוא ‡È‰ ¿«∆∆∆»ƒ¿«¿»

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒ
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גם הרי ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים דבר כאשר שהרי

ו'נושא מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו
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יט `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

חד ּכּוּלא הם ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּפי57ּדהּנׁשמה ועל . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּדבחינת לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא נפׁש מסירּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻידי
ּובחינת ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה הּפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבענין
מּזה ּדכתית הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאֹור
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָֻמׁשרׁשת

ּבהּמאמרLÈÂיא) הּמבאר עם זה ּבפרּוׁש58לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ּדלאחרי גֹו', זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹאלי
ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה יׂשראל יביאּו אזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו עבֹודתם ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּמׁשה ּדזה האדם, ּבעבֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
ּומפרנס זן ׁשהּוא הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מּצד ׁשהיא ּכמֹו על נֹוסף ּתהיה ׁשהאמּונה האמּונה, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם מּצד ּגם ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות)
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
ּומחּבר) (מקּׁשר מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאת
יׂשראל ּכל הּנׁשמה, עצם מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

חד ׁשּנמׁש59הם (לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּביׂשראל

) ׁשּלהם לעצםxEISdהּגלּויים מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ְִֶֶַָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ
עצם ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה,
(ויקחּו מׁשה ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּכמֹו האמּתי ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה זה ידי על ּכי ,(ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאלי

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָֻׁשהיא

,¯ÈÚ‰Ïe].ּדיׂשראל ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּנׁשמה עצם ידי על ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאחדּות

היא ּבהם ולכן,FnMׁשּמתּגּלית מציאּותם. על נֹוסף ּדבר ְִִֵֶֶַָ§ְְִֵַָָָָָ
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שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם לעיל)58ראה הובא - ד סעיף

חילוקי)59ס"ב. ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כן כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙�ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«
‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„È¿≈¿ƒ∆∆ƒ

BÓkדרגת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿
˙¯c‚Ó ‡È‰LעדייןÔÈ�Úa ∆ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿«

‰ÏÚÓlL '˙eËÈLt'‰«¿ƒ∆¿«¿»
e ,˙BÁÎc ¯eivÓזאת לעומת ƒƒ¿…

'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·¿ƒ««»¿«¿»»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»

Ó '˙È˙Î'cעצם‰f ¿»ƒƒ∆
‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»¿
˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆

a.˙eÓˆÚ‰¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58וקבל" «¿…»¿««¬»
‰e˙k·היהודים" Le¯Ùa¿≈«»

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆

,'Â‚ ˙ÈÊשל הפנימי שהפירוש «ƒ
הוא LnL‰הפסוק È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆…∆

È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ'¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ¿…∆∆∆«ƒ

È„Èכלומר ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ

.‰LÓ ˙‚¯„Óaהיה לכאורה ¿«¿≈«…∆
איננה זו שהוספה לחשוב ניתן

בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

על ממילא באה היא אלא ישראל

את מקבלים שהם זה עצם ידי

רבינו משה של ¿אולםÂהשפעתו
ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ

‰Êaקשור זה דבר כיצד »∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈
˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
‰�eÓ‡‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆»¡»
BÓk ÏÚ ÛÒB� ‰È‰zƒ¿∆»«¿

„vÓ ‡È‰LדרגתÌÈÈelb‰ ∆ƒƒ««ƒƒ
‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¿«¿»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯תהיה [היא .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ìbמשה של פעולתו »¡…«ƒ«∆∆«¿»»
הוא ברוך הקדוש של סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו

עצמם לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם Ó‰אלא e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pLהפסוק‰z‡Â' ∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«»

'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
נעשית מי עם בו שמוזכר ללא

שלהם והחיבור הריה'צוותא'

LnL‰מכך ÚÓLÓ«¿«∆…∆
(¯aÁÓe ¯M˜Ó) '‰ÂˆÓ'¿«∆¿«≈¿«≈
ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«¿»
לבין בינם מאחדם כלומר

קשורה,עצמם היא גם זו פעולה

הנשמה עצם של Èkƒבהתגלותה
ÌˆÚ „vÓÏk ,‰ÓLp‰ ƒ«∆∆«¿»»»

„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59 ƒ¿»≈≈«
‰B·Ú„‰(=אחד) È„È ÏÚÂ .[¿«¿≈»¬»

Ï‡¯NÈcהמתאפשרת(עצמם ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈa CLÓpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»«¿≈
˙BÁk ÌbL ,(‰LÓ…∆∆«…

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰הּצּיּור «¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰cבני של עבודתם ¿«…

כזו בצורה להעמידם היא ישראל

ÌˆÚÏש ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ�«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙�Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

LÓ‰תחילה È„È ÏÚ«¿≈…∆
È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆ƒ«¿≈
dL¯L da ‰lb˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆»»¿»
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿≈∆
˙e„Á‡‰a Ìb ÛqÂ˙�ƒ¿«≈«¿»«¿

.Ï‡¯NÈcכיוון˙e„Á‡‰L ¿ƒ¿»≈∆»«¿
Ï‡¯NÈcהנגרמתÈ„È ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿≈

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰aדורשת זו התגלות אשר »∆

גופם של ההתבטלות את

כיוון הגלויים וכוחותיהם

יהודי בין הבדל יש שמבחינתם

לכן אחר, ליהודי È‰ƒ‡אחד
נחשבת זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש ÏÚ ÛÒB�»«¿ƒ»
ישראל בני של הגלויה
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devz dz`e

להם היה ּומצוֹות, ּתֹורה על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָּבמקֹום
ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ּכּמה מׁש ּבפעל נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמסירּות
מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ׁשאפׁשר למדינֹות ּכ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר אין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרחבה,
ּכּמה מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי מּקדם. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהם
הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּמה
ׁשּנּוי זה ידי על נעׂשה ולא הּגלּויים מּכחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלמעלה

עצמם הּגלּויים היא55ּבּכחֹות הּנׁשמה ׁשעצם [ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ּגם) miiElBdהעצם zFgkC,הּוא ה), סעיף (ּכּנ"ל ֶֶַָ§Ÿ©§¦ְִַַ

לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם הּוא הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשעצם
עצמם, הּגלּויים ּכחֹות והּגּלּויxEISdlׁשל ׁשּלהם]. ְְִֶַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

ׁשהּוא מּזה ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם
) ׁשּלֹו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות xEISdנמצא ְְִִֶֶַַַָָֹ©¦

העצם עם 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) לֹומר,56ּדכחֹות ויׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשני (ּדגמת) הם ּדהּכחֹות והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדזה
ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה עצם ׁשּגם לפי הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻענינים,
מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה היא ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּגדר
הּפׁשיטּות ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻעצם
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה האמונה)56וראה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות

המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם

גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה eze`ivnאלקות mvrl

) בגילוי מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף זהznbecaהוא גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CLÓ ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»»∆¿ƒ∆∆¿…«∆∆
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙B�È„ÓÏ Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»ƒ¿∆»««»ƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
(Ck Ïk) Ì‰a ¯k� ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«¿»»≈ƒ»»∆»»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿ƒ¿ƒ

‰nÎÂ ‰nk CLÓ LÙ�∆∆∆∆«»¿«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ�L»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…

ÌÈÈeÏb‰מעשה ובשעת «¿ƒ
בפני התבטלו הגלויים הכוחות

הנשמה עצם של ¿אולםÂהגילוי
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ� ‡Ï…«¬»«¿≈∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepLƒ«…«¿ƒ

ÌÓˆÚ55‰Êc] שלמדנו. «¿»¿∆
ה' ‰ÓLp‰בסעיף ÌˆÚL∆∆∆«¿»»

ÌˆÚ‰ ‡È‰של(והפנימיות ƒ»∆∆
הנפש דרגות ּדכחֹותÌb)כל «ְֹ

‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) ְִַ««¿ƒ
איננה התגלותו לכאורה זה ולפי

להם העניין,זרה ‰e‡,אך
Lהגלויים הכוחות של ∆שייכותם
‰ÓLp‰ל ÌˆÚבכךהוא ∆∆«¿»»
Ì‰lLש ÌˆÚ‰ ‡e‰כלומר »∆∆∆»∆

שלהם הפנימית הנקודה הוא

נפרד בלתי חלק היותם מצד

כולה Ê‰אולםÂמהנשמה ÔÈ‡ ¿≈∆
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL Ì�È�ÚÏ CiLלהּצּיּור.[Ì‰lL «»¿ƒ¿»»∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆

Âזאת בנינוחותלעומת הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר ¿
והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות כל של

זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את הגורמת

כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של תשוקתה

הרי בגלות, ההימצאות עצם את לשאת יכולים ÌˆÚcשאינם Èelb‰«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰המתבטאÓ ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰L ‰Êaעצם‡e‰L ‰f «¿»»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆

˙eÏba ‡ˆÓ�זה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰רק לא ƒ¿»«»∆«…«¿ƒ∆

גם אלא הפנימית Á„הּצּיּורמהותם BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
‰ÌˆÚ(=אחד) ÌÚ56. ƒ»∆∆

בהתגלותה האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

שנעשה כפי "אלוקות היא

בן בדוגמת נברא". בבחינת

אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

כלולה הייתה היא תחילה הרי

חלק והייתה האבא של במוחו

היא מכן לאחר ממנו, נפרד בלתי

ונעשתה האבא של ממוחו ירדה

כן כמו לעצמה. ממשות בעלת

עצם של הגלויה מציאותה

ממשות לה שיש כזו היא הנשמה

דבוקה שהיא אלא עצמה משל

ברוך בקדוש לגמרי ומאוחדת

האמיתית מציאותה אך הוא.

שאיננה כזו היא העליון בשורשה

כלולה היא אלא עצמו בפני דבר

ממש. הוא ברוך ≈¿LÈÂבקדוש
c ,¯ÓBÏלהסיבה‰ÊÌˆÚL «¿∆∆∆∆
‰ÓLp‰כשלעצמה¯eiv‰Â «¿»»¿«ƒ
˙BÁk‰cכשלעצמםÌ‰ ¿«…≈

ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
האחד של התגלותו אשר נפרדים

השני של התבטלותו את ,דורשת
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰המוגבלת מהתבנית למעלה היותה עם ¿ƒ∆«∆∆«¿»»

גם סוף סוף אך הנפש כוחות a‚„¯של ˙¯c‚Ó ‡È‰מסויימת ,ו'תבנית' ƒÀ¿∆∆¿∆∆
¯„b‰Â'וה'תבניתdlLש בכך מוגדרת שהיא זה עצם ÏÚÓÏ‰הוא ‡È‰ ¿«∆∆∆»ƒ¿«¿»

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה מוגדר,של איננו הוא ברוך שהקדוש כשם הרי À¿∆∆¿»«¿

גבול', 'בלי של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

גם הרי ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים דבר כאשר שהרי

ו'נושא מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו
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ÏÚÂּבּכתּוב נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נכלל לּמאֹור ּבכתית ּכי גֹו', אלי לויקחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבהמׁש
ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגם
ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ּדענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגלּות,
הּנׁשמה, לעצם מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכחֹות
עצם היא זה ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובחינת
נאמר ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשמה

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכתית

(·È‰p‰Âּבני את ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּבני את יצּוה ׁשּמׁשה הּוא גֹו' אלי ויקחּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבפנימּיּות ּגם מּובן ּומּזה גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
הּוא יׂשראל ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהענינים,
גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ׁשּממׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבאפן
מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֻּוכמֹו
את ּולגּלֹות לעֹורר ׁשעבֹודתֹו ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוחמי
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ׁשּיהיּו ועד עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד ְִִִִֵֵֶַַַַָָֹנר

ÏÚÂהאמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
הּמּטה. מּצד ּגם אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּׁשלמה,
אלי (ויקחּו הּנרֹות והדלקת הּׁשמן הבאת אז ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויהיה
הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמן
מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּׁשליׁשי,

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאתL ‰Êשל �‡Ó¯העניין '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ«»∆¡«
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙kaשל 'È˙Î˙משמעות «»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

ÏÏÎ� '¯B‡nÏאלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק Ï‡¯NiLלא ‰Ê Ìb «»ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„�Â ÌÈ¯e·L Ì‰עצם‰Ê ÔÈ�Úc ,˙eÏba Ì‰L ‰f ≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿ƒ¿»∆

ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈¬»»∆
L Ï‡¯NÈש פועלים Ìbהם ƒ¿»≈∆«

Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒ∆»∆
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«

p‰ ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È‰ÓL ¿≈∆ƒ∆∆«¿»»
˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆

Â ,˙eÓˆÚ‰aקשור שזה כיוון ¿»«¿¿
ישראל בני של ≈«ÔÎÏבעבודתם

'¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡�∆¡«»ƒ«»
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆

.'Â‚
(·Èשגם מבואר זה בסעיף

בני של מצידם הבאה העבודה

ידי על נעשית עצמם ישראל

כן וכמו רבינו, ממשה כח נתינת

כח נתינת ידי על אנו בדורינו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â'אליך 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
בני של בתפקידם הקשורות

שייכות הן גם עצמם ישראל

הקשורות תצוה' 'ואתה למילים

רבינו משה של שהריבעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰פי על «≈¿«¿
מקרא של aפשוטו ƒפסוק)

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
È�a ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈהםEÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓe .'Â‚שכךÌb ƒ∆»«

‰Êc ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnLכזה באופן רק לא ∆…∆¿«∆¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד צריכים הם מכן שלאחר

זה Lאלא ÔÙ‡aהואCÈLÓnונותן ÏÚמשפיע Ìb Ák ˙�È˙� Ì‰Ï ¿…∆∆«¿ƒ»∆¿ƒ«…«««
במילים הרמוזה מכן לאחר הבאה ÔÎעבודתם BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆¿≈

‰LÓÏ Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿…∆
˙M„˜ „B·k ,e�¯B„aL∆¿≈¿¿À«
‡ÈN� ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e�¯Bc≈∆¬»¿≈
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

ÔÙ‡aכח להם נותן שהוא ¿…∆
e„·ÚÈ Ck ¯Á‡L∆««»««¿
,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú¬»»¿…««¿»

Âהוא ידו על שניתן Ú„הכח ¿«
יצליחו שהם כך ¿eÈ‰iL∆ƒכדי

Ba CiL ÔÈ‡L '„ÈÓz ¯�'≈»ƒ∆≈«»
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepLƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Âכשם ¿«¿≈»∆»
הוא הנשמה אור של שהתגלותה

של הגלויה מציאותו מצד גם

העולם בכל גם כך ∆¿È‰Èƒ‰האדם
„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈
'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆∆∆
Ìb („ÈÓz ¯� ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»ƒ«

,˙eiÓL‚aהדלקת כלומר ¿«¿ƒ
‰Lc˜nהמנורה ˙È·a¿≈«ƒ¿»

‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»
ÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«
·B¯˜a ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»
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וגּופם עּקר נפׁשם ׁשעֹוׂשים ידי על היא זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָאחדּות
מׁשרׁשת60טפל ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי ועל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹּבהעצמּות,
הענינים ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ידי61ּפי ּדעל , ¿«ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמדרגת עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׂשראל
ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, ּתמיד, נר יהיה זה ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמׁשה,

(נר אדם62ּדהּנׁשמה נׁשמת (ּבׁשוה,63הוי' ּתמיד הּוא ( ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על הּוא ׁשּנּוי), ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבלי
ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), (ואּתה מׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹידי
ידי על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר
ויׁש .אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל
למּטה מלמעלה ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשעּקר ּובקר. ערב ּבין חּלּוק יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
(ערב) והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם הּוא ׁשּלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ּומתּגּלה מתעֹורר זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשעל
הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), (סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנתּבאר
ׁשאפׁשר למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות עמדּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָ(ערב)
נּכר אין (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלעסק

נפ הּמסירּות העניןּבהם ואמּתית מּקדם. להם ׁשהיה ׁש ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
עבֹודתם ידי על הּוא ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדנר
עצם עם 'חד' יהיּו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשל

.אלי ויקחּו ְְְִֵֶַָָהּנׁשמה,
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ÔÎÏÂ,כשלעצמה ש. בכך ביטוי לידי בא זה ÏÚדבר ‡È‰ BÊ ˙e„Á‡ ¿»≈«¿ƒ«
L È„Èישראל אתÌÈNBÚבני Âכ�ÌLÙומחשיבים ¯wÚאתÌÙe‚ ¿≈∆ƒ«¿»ƒ»¿»

אחרËÏÙ60כ ליהודי אחד יהודי של שייכותו את לראות קשה זה גםבאופן »≈
הפרטית ומציאותו לגופו השייכים Âבדברים ÌˆÚאולם. Èelb È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ∆∆

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

LכאמורÌb ‰Ê È„È ÏÚ ∆«¿≈∆«
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ¯eiv‰«ƒ¿…«¿ƒ

,ÌˆÚ‰ ÌÚ '„Á' ‡e‰אזי «ƒ»∆∆
‰È‡גם Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰»«¿¿ƒ¿»≈ƒ

אלא נפשם בעצם רק «¿ÏÎaלא
Ìb ,Ì‰lL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆»∆«
ÌÈÎÈiM‰ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
א' בסעיף המאמר בתחילת

'ואתה בפסוק הדיוק הוזכר

שנרות בו שנאמר בכך תצוה'

תמיד' 'נר להיות צריכים המנורה

בבית הדלקתם שזמן למרות

היממה כל במשך איננו המקדש

על בוקר. עד מערב דווקא אלא

"וקבל במאמר מבואר כך

אדמו"ר כ"ק של היהודים"

קשור שהדבר הריי"צ

הנרות, של הרוחנית במשמעותם

הנשמות הינם הנרות אשר

אדם". נשמת ה' "נר ככתוב

‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«
¯Ó‡n‰a ·e˙kL61וקבל" ∆»¿««¬»

È„Èהיהודים" ÏÚc ,¿«¿≈
ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ«
˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»¿«¿≈«

‰Ê È„È ÏÚ ,‰LÓדווקא …∆«¿≈∆
,„ÈÓz ¯� ‰È‰Èƒ¿∆≈»ƒ

‰ÓLp‰c ¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏcהנשמה אור לנר(כלומר הנמשלת ¿ƒ¿»∆∆«≈¿«¿»»
‡„Ì"62"�¯ככתוב ˙ÓL� 'ÈÂ‰63‡e‰ להאיר) ÈÓz„יצליח ≈¬»»ƒ¿«»»»ƒ

יאיר( הנשמה אור האדם, נתון בהם והירידות העליות למרות ¿אופןaכלומר
‰ÂLהמשתנים המצבים ‰e‡בכל ,(ÈepL ÈÏa האדם, של בכוחו לא »∆¿ƒƒ

דווקא אלא CLÓpLעצמו ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È ÏÚומתגלהÏÚ «¿≈ƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿««
) ‰LÓ È„Èכאמור עבודתו eˆz‰'),שזו ‰z‡Â'מציאותו שלעומת כיוון ¿≈…∆¿«»¿«∆

הרי תמידיים שינויים תחת הנתונה האדם של ‰ÓLp‰הגלויה ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»
e ,ÈepL CiL ÔÈ‡אולם'„ÈÓz ¯�'c ÔÈ�Ú‰L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ≈«»ƒ¿««¬»≈∆»ƒ¿»¿≈»ƒ

‡e‰ישראל בני של בפעולתם קשור ÌÈÙÈÒBÓדווקא Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
ÌˆÚc Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«∆¿«ƒ¿∆∆

‰ÓLp‰הנעשהC¯„aשל hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'לא כלומר «¿»»¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
אלא האדם של eˆz‰'מצידו ‰z‡Â' È„È ÏÚרבינו משה ידי על ,כלומר «¿≈¿«»¿«∆

elÁ˜אכן LÈוהבדלÔÈa ≈ƒ≈
של רוחנית eתקופה '·¯Ú'בין ∆∆

של wÚL¯כזו .'¯˜·'…∆∆ƒ«
dlL Èelb‰הנשמה עצם של «ƒ∆»

דווקא‰e‡כשלעצמה

˙BÓÏÚ‰ Ì�LiLk¿∆∆¿»«¬»
ÌÈ¯zÒ‰Âדברים כלומר ¿∆¿≈ƒ

ומסתירים עלהמעלימים

מיהודי למנוע ומנסים ה' מציאות

ה' רצון את תקופה(למלא זו

חושך Ú'È„È¯·')של ÏÚL ∆∆∆«¿≈
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ� ˙e¯ÈÒn‰כאשר אך «¿ƒ∆∆
נעלמת 'בוקר' של תקופה מגיעה

הנשמה עצם של התגלותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰l‡ ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«≈∆

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaLשל זמן ∆ƒ¿««¿≈»
'˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ

ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ�∆∆¿∆»¿»
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»

של( �k¯מצב ÔÈ‡ ,('¯˜a'…∆≈ƒ»
LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a»∆«¿ƒ∆∆
Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰Lאם ∆»»»∆ƒ…∆«

‰ÔÈ�Úכן, ˙ÈzÓ‡הענין=) ¬ƒƒ»ƒ¿»
ÈÓz„'האמיתי) ¯�'c¿≈»ƒ

ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L)∆≈«»ƒ
של בתקופה גם להאיר וממשיך

È„È'בוקר' ÏÚ ‡e‰ («¿≈
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úש לכך לגרום היא עליהם המוטלת Ìbהעבודה ¬»»∆ƒ¿»≈∆«
„Á eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk(אחד=),‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌÚההוספה שזו …«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆«¿»»

ידם על ‡EÈÏ'.הבאה eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
'כתית המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

בחלקו להיכתב צריכות היו שבנשמה ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

מדוע רבינו, משה של עבודתו על המדבר תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

בני של עבודתם על המדבר הפסוק של השני בחלקו מופיעות הן כן אם

ישראל.
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ÏÚÂּבּכתּוב נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נכלל לּמאֹור ּבכתית ּכי גֹו', אלי לויקחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבהמׁש
ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגם
ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ּדענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגלּות,
הּנׁשמה, לעצם מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכחֹות
עצם היא זה ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובחינת
נאמר ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשמה

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכתית

(·È‰p‰Âּבני את ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּבני את יצּוה ׁשּמׁשה הּוא גֹו' אלי ויקחּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבפנימּיּות ּגם מּובן ּומּזה גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
הּוא יׂשראל ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהענינים,
גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ׁשּממׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבאפן
מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֻּוכמֹו
את ּולגּלֹות לעֹורר ׁשעבֹודתֹו ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוחמי
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ׁשּיהיּו ועד עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד ְִִִִֵֵֶַַַַָָֹנר

ÏÚÂהאמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
הּמּטה. מּצד ּגם אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּׁשלמה,
אלי (ויקחּו הּנרֹות והדלקת הּׁשמן הבאת אז ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויהיה
הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמן
מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּׁשליׁשי,

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאתL ‰Êשל �‡Ó¯העניין '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ«»∆¡«
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙kaשל 'È˙Î˙משמעות «»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

ÏÏÎ� '¯B‡nÏאלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק Ï‡¯NiLלא ‰Ê Ìb «»ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„�Â ÌÈ¯e·L Ì‰עצם‰Ê ÔÈ�Úc ,˙eÏba Ì‰L ‰f ≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿ƒ¿»∆

ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈¬»»∆
L Ï‡¯NÈש פועלים Ìbהם ƒ¿»≈∆«

Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒ∆»∆
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«

p‰ ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È‰ÓL ¿≈∆ƒ∆∆«¿»»
˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆

Â ,˙eÓˆÚ‰aקשור שזה כיוון ¿»«¿¿
ישראל בני של ≈«ÔÎÏבעבודתם

'¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡�∆¡«»ƒ«»
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆

.'Â‚
(·Èשגם מבואר זה בסעיף

בני של מצידם הבאה העבודה

ידי על נעשית עצמם ישראל

כן וכמו רבינו, ממשה כח נתינת

כח נתינת ידי על אנו בדורינו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â'אליך 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
בני של בתפקידם הקשורות

שייכות הן גם עצמם ישראל

הקשורות תצוה' 'ואתה למילים

רבינו משה של שהריבעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰פי על «≈¿«¿
מקרא של aפשוטו ƒפסוק)

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
È�a ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈהםEÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓe .'Â‚שכךÌb ƒ∆»«

‰Êc ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnLכזה באופן רק לא ∆…∆¿«∆¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד צריכים הם מכן שלאחר

זה Lאלא ÔÙ‡aהואCÈLÓnונותן ÏÚמשפיע Ìb Ák ˙�È˙� Ì‰Ï ¿…∆∆«¿ƒ»∆¿ƒ«…«««
במילים הרמוזה מכן לאחר הבאה ÔÎעבודתם BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆¿≈

‰LÓÏ Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿…∆
˙M„˜ „B·k ,e�¯B„aL∆¿≈¿¿À«
‡ÈN� ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e�¯Bc≈∆¬»¿≈
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒƒ¿»≈
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

ÔÙ‡aכח להם נותן שהוא ¿…∆
e„·ÚÈ Ck ¯Á‡L∆««»««¿
,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú¬»»¿…««¿»

Âהוא ידו על שניתן Ú„הכח ¿«
יצליחו שהם כך ¿eÈ‰iL∆ƒכדי

Ba CiL ÔÈ‡L '„ÈÓz ¯�'≈»ƒ∆≈«»
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepLƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Âכשם ¿«¿≈»∆»
הוא הנשמה אור של שהתגלותה

של הגלויה מציאותו מצד גם

העולם בכל גם כך ∆¿È‰Èƒ‰האדם
„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈
'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆∆∆
Ìb („ÈÓz ¯� ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»ƒ«

,˙eiÓL‚aהדלקת כלומר ¿«¿ƒ
‰Lc˜nהמנורה ˙È·a¿≈«ƒ¿»

‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»
ÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«
·B¯˜a ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»
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gafnכב ziyre

ּבּזהרÔÈ�Ú‰Âב) ּדאיתא ּבּוצינין12הּוא, ׁשבע מנֹורה, , ¿»ƒ¿»ְְִִִֶַַַָָֹ
את ענין) (הּוא הּנערֹות13ּדילּה ׁשבע ְְִִֶֶַַַָָ

ועׂשית ואיל מּתמן כּו', הּמל מּבית לּה לתת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ּבחינת הּמנֹורה, נרֹות ׁשז' והינּו, קטרת. מקטר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמזּבח
ׁשּנמׁשכת ּדלעילא אתערּותא ּבחינת הּוא הּנערֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבע
הּנערֹות ׁשבע ענין ׁשּזהּו ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿידי
מּבית ּבאֹות ׁשהן ׁשאף ,הּמל מּבית לּה לתת ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהראּויֹות
לּה לתת ראּויֹות הם הרי ּדלעילא), (אתערּותא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמל
מקטר מזּבח מהּֿׁשאיןּֿכן ּדלתּתא), אתערּותא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ(מּצד
ׁשאין עצמּה מּצד אתערּותאּֿדלעילא ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקטרת
ב' ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשם. מּגעת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאתערּותאּֿדלתּתא
ּבעבֹודת ענינם הּפנימי, ּומזּבח החיצֹון מזּבח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמזּבחֹות,

הּלב ּופנימּיּות הּלב חיצֹונּיּות הּוא ּוכמֹו14האדם , ְְִִִִֵֵַַָָָ
ׁשּצרי15ׁשאֹומרים היינּו, ּבי"ת'ין), (ּבב' לבבנּו ויחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ועּקר הּלב. ּופנימּיּות הּלב חיצֹונּיּות הּלבבֹות, ב' ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָליחד
ּו הּלב, ּפנימּיּות ּבחינת מּצד היא העבֹודה באהּוׁשלמּות ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּדוקא. אתערּותאּֿדלעילא ׁשּבבחינת המׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעלֿידי
יחּוד לפעל היא העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹוהענין
מצוה ּכל לפני ׁשּלכן, ּוׁשכינּתיּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ּוׁשכינּתיּה קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד לׁשם .16אֹומרים ְְְְְְִִִִֵֵָ

עלֿידי הּוא הּלב) ּבפנימּיּות (ׁשהּוא זה יחּוד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַּוׁשלמּות
ּדלעילא. אתערּותא ּבדר מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהמׁשכה

לעיל‡Cג) להאמּור סתירה יׁש ּדלכאֹורה להבין, צרי «ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָ
ֿקּודׁשאּֿברי יחּוד נעׂשה מצוה ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי
ּתרּומה ּפרׁשת ּבּזהר ׁשּכתּוב מּמה ּוׁשכינּתיּה, 17הּוא ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

הּגלּות ׁשּבזמן כּו', גננא ההּוא ּביּה עאל לא גנתא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבענין
ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּולהבין כּו'. הּיחּוד נמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
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א'תשנט.12) ע' פרשתנו באוה"ת הובא ואילך. סע"ב רנד, ט.13)ח"ג ב, אסתר – הכתוב 14.7)לשון שבהערה ותו"ח לקו"ת

שם. ק"ש.15)אוה"ת ואילך).16)ברכת א (שט, ואילך ב תמט שם תו"ח שם. א.17)לקו"ת קסז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â fa12Ú·L‰¯[=מובא]·) ,‰¯B�Ó , ¿»ƒ¿»¿ƒ»«…«¿»∆«
dÏÈc ÔÈ�Èˆea[נרות שבעה ‡˙[=למנורה, (ÔÈ�Ú ‡e‰)13Ú·L ƒƒƒ»ƒ¿«∆∆«

ÔÓzÓ ,'eÎ CÏn‰ ˙ÈaÓ dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úp‰[משם=] «¿»»¿»∆»ƒ≈«∆∆ƒ«»
,‰¯B�n‰ ˙B¯� 'ÊL ,e�È‰Â .˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ CÏÈ‡Â¿≈»¿»ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿«¿…∆¿«¿∆≈«¿»

,˙B¯Úp‰ Ú·L ˙�ÈÁa¿ƒ«∆««¿»
˙�ÈÁa ‡e‰המשכת ¿ƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈
e‰fL ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆
˙B¯Úp‰ Ú·L ÔÈ�Úƒ¿«∆««¿»
˙ÈaÓ dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰»¿»∆»ƒ≈
˙B‡a Ô‰L Û‡L ,CÏn‰«∆∆∆«∆≈»
‡˙e¯Ú˙‡) CÏn‰ ˙ÈaÓƒ≈«∆∆ƒ¿¬»
Ì‰ È¯‰ ,(‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¬≈≈
„vÓ) dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¿̄»∆»ƒ«
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»

התחתון] Œ‰Ó[=עבודת ,(«
¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿≈«ƒ¿«

˙¯Ë˜מלשון קטורת ¿…∆
עצם התקשרות התקשרות.

אין באור שמתקשרת הנשמה

ליכלל עצמית (התקשרות סוף

ומהותו בעצמותו ולידבק

ÈÁa�˙יתברך) ‡e‰¿ƒ«
„vÓ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L dÓˆÚ«¿»∆≈ƒ¿¬»
.ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïcƒ¿«»«««»

‰Êa ÔÈ�Ú‰Âלא (הקטורת ¿»ƒ¿»»∆
החיצון מזבח על קריבה היתה

רק הפנימי. המזבח על רק אלא

הוראת פי על הנשיאים, אצל

המזבח, בחנוכת פעמית חד שעה

המזבח גבי על קטורת הקריבו

·'החיצון) ,‰p‰c ,¿ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ,˙BÁaÊn‰«ƒ¿¿ƒ¿≈««ƒ
Ì�È�Ú ,ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓeƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»»
‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»

·l‰ ˙eiÓÈ�Ùe ·l‰ ˙ei�BˆÈÁ14ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe ,15„ÁÈÂ ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈¿∆¿ƒ¿«≈
,˙B··l‰ '· „ÁÈÏ CÈ¯vL ,e�ÈÈ‰ ,(ÔÈ'˙"Èa '·a) e�··Ï¿»≈¿≈ƒ«¿∆»ƒ¿«≈«¿»
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏLe ¯wÚÂ .·l‰ ˙eiÓÈ�Ùe ·l‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ«≈¿ƒƒ«≈¿ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙�ÈÁ·aL ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡·e ,·l‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«≈»»«¿≈«¿»»∆ƒ¿ƒ«
˙ÈÏÎz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .‡˜Âc ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿ƒ

,dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÏÚÙÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ÌLÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÂˆÓ Ïk È�ÙÏ ,ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

dÈz�ÈÎLe ‡e‰קדשנו "אשר – המצוות ידי על אלוקות ממשיכים ישראל ¿ƒ¿≈
שעל היינו במצוות. המלובש הוא ברוך סוף אין אור השראת היא במצוותיו",

ומתגלה שורה קיומן ידי

עבודתם ידי על למטה. הקדושה

ושפע אור ישראל ממשיכים

בחינת אל המאציל מעצמות

מדת שהיא מלכותושכינתי'

שם על שכינה בשם הנקראת

כל תוך ומתלבשת ששוכנת

ולקיימן להחיותן .16עלמין
‡e‰L) ‰Ê „eÁÈ ˙eÓÏLe¿≈ƒ∆∆
ŒÏÚ ‡e‰ (·l‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«≈«
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»ƒ¿«¿»
‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a¿∆∆ƒ¿¬»

.‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‚«»ƒ¿»ƒ
‰¯È˙Ò LÈ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈¿ƒ»
È„ÈŒÏÚL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰Ï¿»»¿≈∆«¿≈
„eÁÈ ‰NÚ� ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»«¬∆ƒ

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ
dÈz�ÈÎLeויום שבת בכל וכן ¿ƒ¿≈

ואפילו עליון יחוד ישנו טוב

ידי על נפעלים החול בימות

נעלים, יחודים התפילות

סתירה זו הרי »nÓƒ‰ולכאורה
˙L¯t ¯‰fa ·e˙kL∆»«…«»»«

‰Óe¯z17ÔÈ�Úa‡Ï ‡˙�‚ ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
‡��‚ ‡e‰‰ dÈa Ï‡Ú»≈«¿»»
נכנס אינו הגנן הגלות [=בזמן

אינו 'גננא' שהצדיק, בגינתו,

'גנתא'] במלכות eÎ'זורע
˙eÏb‰ ÔÓÊaLה"נהר שאז ∆ƒ¿««»

ויבש" �Óˆ‡חרב ‡Ï…ƒ¿»
„eÁi‰נעשית כיצד כן ואם «ƒ

הנצרכים והצמיחה ההולדה

שהוא לצדיק", זרוע "אור הפסוק פי על הענין מתבאר בזהר העולם? לקיום

הצ"צ דברי מביא להלן זו. גינה של הגנן שהוא (הצדיק) הקב"ה שזרע הזריעה

הצדיק של היחודים עבודת את שמאפשר הוא הגלות, לפני שנזרע זה שאור

העולם ניזון שמהם פירות ועושה ומצמיחה Ê‰המולידה ÔÈ·‰Ïe .'eÎ¿»ƒ∆
¯eac' '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ¿ƒ»«¬««¿∆«∆∆ƒ
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f"kyz'd ,oey`x

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

˙ÈNÚÂקטרת מקטר ז"ל1מזּבח רּבֹותינּו ואמרּו ,2 ¿»ƒ»ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹ
מקטר אּלא ּכאן, ּכתיב אין ּבקטרת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמתקּטר
ׁשהּמזּבח והינּו, הּקטרת, את מקטיר היה הּמזּבח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקטרת,
אּלא מּטה, ׁשל אׁש סּיּוע ּבלא הּקטרת מקטיר היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעצמֹו

מעלה ׁשל הּמזּבח3ּבאׁש צּפּוי היה לא זה ּומּטעם . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אינּה מעלה ׁשל אׁש ּכי עליו, ׁשהיתה ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָנׂשרף

ּבּמדרׁש4מכּלה וכדאיתא אי5. זה, על ּתמּה מׁשה ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רק היה הּמזּבח צּפּוי (ׁשהרי העץ יּׂשרף ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר

זהב ּדינר ׁשל6ּכעבי ּבאׁש ּדרּכי ּכ הּמקֹום, לֹו ואמר ,( ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מהּו להבין, וצרי מכּלה. ואינֹו אׁש, אֹוכלה אׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמעלה,
מקטיר היה הּוא ׁשּדוקא מעלה, ׁשל אׁש ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעּלּוי
ׁשל (אׁש האׁש ּבחינֹות ב' ׁשל ענינם ּדהּנה, הּקטרת. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאת
אתערּותא הּוא האדם ּבעבֹודת מעלה) ׁשל ואׁש ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָמּטה

ּדלעילא ואתערּותא הּמׁשּכן7ּדלתּתא ענין עּקר ּכל והרי . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
עבֹודת עלֿידי ׁשּבאה ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּמקּדׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, וׁשכנּתי8האדם מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
נעׂשית (וׁשכנּתי) הּׁשכינה ׁשהׁשראת היינּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבתֹוכם,
הּוא וכן מקּדׁש. לי ועׂשּו ּדוקא, האדם עׂשּית ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעלֿידי

העבֹוד ׁשהיא הּקרּבנֹות, ּבּמׁשּכןּבעבֹודת העּקרית ה ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ
וחמי מֹורי כ"ק ׁשּמבאר (ּכפי ּדוקא ׁשּלמּטה העבֹודה הּוא ענינּה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומקּדׁש,

ההּלּולא ּבמאמרי ׁשּכתּוב9אדמֹו"ר ּוכמֹו ז"ל10), רּבֹותינּו ּופרׁשּו ניחֹוח, 11ריח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּזה הּוא ׁשּלמעלה ׁשהּנחתֿרּוח והינּו, רצֹוני, ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָנחת
העּלּוי מהּו מּובן אינֹו ּכן, ואם ּדוקא. מּלמּטה האדם ּבעבֹודת רצֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה

ּדוקא. מעלה ׁשל אׁש ענין ׁשהּוא קטרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדמקטר
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כג gafn ziyre

ּבּזהרÔÈ�Ú‰Âב) ּדאיתא ּבּוצינין12הּוא, ׁשבע מנֹורה, , ¿»ƒ¿»ְְִִִֶַַַָָֹ
את ענין) (הּוא הּנערֹות13ּדילּה ׁשבע ְְִִֶֶַַַָָ

ועׂשית ואיל מּתמן כּו', הּמל מּבית לּה לתת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ּבחינת הּמנֹורה, נרֹות ׁשז' והינּו, קטרת. מקטר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמזּבח
ׁשּנמׁשכת ּדלעילא אתערּותא ּבחינת הּוא הּנערֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבע
הּנערֹות ׁשבע ענין ׁשּזהּו ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿידי
מּבית ּבאֹות ׁשהן ׁשאף ,הּמל מּבית לּה לתת ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהראּויֹות
לּה לתת ראּויֹות הם הרי ּדלעילא), (אתערּותא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמל
מקטר מזּבח מהּֿׁשאיןּֿכן ּדלתּתא), אתערּותא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ(מּצד
ׁשאין עצמּה מּצד אתערּותאּֿדלעילא ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקטרת
ב' ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשם. מּגעת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאתערּותאּֿדלתּתא
ּבעבֹודת ענינם הּפנימי, ּומזּבח החיצֹון מזּבח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמזּבחֹות,

הּלב ּופנימּיּות הּלב חיצֹונּיּות הּוא ּוכמֹו14האדם , ְְִִִִֵֵַַָָָ
ׁשּצרי15ׁשאֹומרים היינּו, ּבי"ת'ין), (ּבב' לבבנּו ויחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ועּקר הּלב. ּופנימּיּות הּלב חיצֹונּיּות הּלבבֹות, ב' ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָליחד
ּו הּלב, ּפנימּיּות ּבחינת מּצד היא העבֹודה באהּוׁשלמּות ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּדוקא. אתערּותאּֿדלעילא ׁשּבבחינת המׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעלֿידי
יחּוד לפעל היא העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹוהענין
מצוה ּכל לפני ׁשּלכן, ּוׁשכינּתיּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ּוׁשכינּתיּה קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד לׁשם .16אֹומרים ְְְְְְִִִִֵֵָ

עלֿידי הּוא הּלב) ּבפנימּיּות (ׁשהּוא זה יחּוד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַּוׁשלמּות
ּדלעילא. אתערּותא ּבדר מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהמׁשכה

לעיל‡Cג) להאמּור סתירה יׁש ּדלכאֹורה להבין, צרי «ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָ
ֿקּודׁשאּֿברי יחּוד נעׂשה מצוה ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי
ּתרּומה ּפרׁשת ּבּזהר ׁשּכתּוב מּמה ּוׁשכינּתיּה, 17הּוא ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

הּגלּות ׁשּבזמן כּו', גננא ההּוא ּביּה עאל לא גנתא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבענין
ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּולהבין כּו'. הּיחּוד נמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
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gafnכד ziyre

הּוא זה יחּוד המׁשכת ועּקר ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָּבריֿהּוא
הּטעם וזהּו הּלב. ּפנימּיּות ּבחינת הּפנימי, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַּבּמזּבח
ּתצּוה, ואּתה ּפרׁשת ּבסּיּום הּוא הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּצּוּוי
קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד וחּבּור, הּצותא ׁשלמּות ְְְְְִִִִֵַַָָּכי,
זה ויחּוד הּפנימי. מזּבח עלֿידי הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַּוׁשכינּתיּה,
מעלה, ׁשל האׁש ּבחינת מּצד הּוא הּפנימי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמזּבח
ׁשהּצּוּוי הּטעם וזהּו ּכּנ"ל. אתערּותאּֿדלעילא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּבחינת
וכל הּמׁשּכן על הּצּוּוי לאחר ּבא הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָעל

ּבתֹוכם,27ּכליו וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ּדעׂשּית הּתכלית ּכי, , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשל אׁש אתערּותאּֿדלעילא, ּבחינת המׁשכת עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא
אּלא קטרת. מקטר מזּבח ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעלה,

הּמׁש ּכלי ׁשאר על הּצּוּוי להיֹות הצר ׁשּזהּוׁשּתחּלה ּכן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
האתערּותאֿ עלֿידי ודוקא אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּבחינת
נמׁש עלֿידּה, הּנמׁשכת והאתערּותאּֿדלעילא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדלתּתא,
אתערּותאֿ ׁשאין אתערּותאּֿדלעילא ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאחרּֿכ

ׁשם מּגעת ׁשריא28ּדלתּתא לא קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכי , ְְְְִִִַַַַַָָָָֹ
ׁשלים ּבאתר להביא29אּלא ׁשהצרכּו מה ּגם וזהּו . ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ

הּפנימי מזּבח אל החיצֹון מּמזּבח ּבּתחּלה30ּגחלים ּכי, , ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
אתערּותאּֿדלתּתא, ׁשעלֿידי המׁשכה להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָצריכה
ּבחינת המׁשכת אחרּֿכ להיֹות אפׁשר עלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָודוקא
ׁשּנמׁש האֹור מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא
ּתכלית היא זֹו ׁשהמׁשכה אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלֿידי

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ענין ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשלמּות
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ע'27) ח"ב תשנ"ב (התוועדויות ואילך ס"ב תשנ"ב תצוה ש"פ שיחת ואילך. 171 ע' ח"א לקו"ש עה"פ. (ועוד) רמב"ן גם ראה

ואילך). א.28)318 כד, שה"ש לקו"ת ב.29)ראה צ, זח"ג תו"ח30)ראה ה"ז. פ"ג ומוספין תמידין רמב"ם א. לג, תמיד ראה

קֿקא. ע' המנורה רשימת קמד. ע' תרס"ו המשך גם וראה ג. שה, תרומה
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ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊדאצילות העליונות המידות דאצילות�Â‡·˜eששת ,מלכות ¿≈«¿ƒ¿¿»
„eÁÈ(חיבור)‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜(סוף אין (מקורdÈz�ÈÎLe(אור ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

ישראל) ‰ÈÓÈ�t,נשמות ÁaÊna ‡e‰ ‰Ê „eÁÈ ˙ÎLÓ‰ ¯wÚÂ .¿ƒ««¿»«ƒ∆«ƒ¿≈««¿ƒƒ
·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ Èeev‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ .·l‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«≈¿∆«««∆«ƒ«ƒ¿««»»

‰z‡Â ˙L¯t ÌeiÒa ‡e‰¿ƒ»»«¿«»
˙eÓÏL ,Èk ,‰eˆz¿«∆ƒ¿≈
„eÁÈ ,¯eaÁÂ ‡˙Âv‰««¿»¿ƒƒ

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,dÈz�ÈÎLe¿ƒ¿≈«¿≈
‰Ê „eÁÈÂ .ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ∆
‡e‰ ÈÓÈ�t‰ ÁaÊnaL∆«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÏL L‡‰ ˙�ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«»≈∆
˙�ÈÁa ,‰ÏÚÓ«¿»¿ƒ«

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÌÚh‰ e‰ÊÂ .Ï"pk««¿∆«««
ÁaÊn‰ ÏÚ Èeev‰L∆«ƒ««ƒ¿≈«

ÈÓÈ�t‰ו רקa‡נתאחר «¿ƒƒ»
ÔkLn‰ ÏÚ Èeev‰ ¯Á‡Ï¿«««ƒ««ƒ¿»

ÂÈÏk ÏÎÂ27˙ÈÏÎz‰ ,Èk , ¿»≈»ƒ««¿ƒ
Èz�ÎLÂ ,ÔkLn‰ ˙iNÚc«¬ƒ««ƒ¿»¿»«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÎB˙a¿»«¿≈
˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«
L‡ ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»≈
B�È�Ú e‰fL ,‰ÏÚÓ ÏL∆«¿»∆∆ƒ¿»
˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿…∆

הפנימי ‡l‡במזבח .∆»
˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ‰lÁzL∆¿ƒ»À¿«ƒ¿
ÈÏk ¯‡L ÏÚ Èeev‰«ƒ«¿»¿≈
˙�ÈÁa e‰fL ,ÔkLn‰«ƒ¿»∆∆¿ƒ«

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»

CkŒ¯Á‡ CLÓ� ,d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿∆∆«»»ƒ¿»««»
˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««

ÌL28ÌÈÏL ¯˙‡a ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ Èk ,29 »ƒ¿»¿ƒ…«¿»∆»«¬«»ƒ
שלם) במקום אלא בגילוי שורה אינו eÎ¯ˆ‰L(הקב"ה ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .¿∆««∆À¿¿

ÌÈÏÁb ‡È·‰Ïלוחשות ¿»ƒ∆»ƒ
ÁaÊÓ Ï‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓƒƒ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈«

ÈÓÈ�t‰30‰lÁza ,Èk , «¿ƒƒƒ«¿ƒ»
‰ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿¬»

‡z˙Ïc– החיצון מזבח ƒ¿«»
עצמו בכוחות האדם עבודת

וגופו הבהמית נפשו בבירור

את להאיר ויגיעה, בטירחה

קרבן) (לשון לקרב היינו הגשמי,

ה' לעבודת וחושיו כוחותיו ,כל
¯LÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆∆¿»
˙ÎLÓ‰ CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿««»«¿»«
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»
CLÓpL ¯B‡‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»∆ƒ¿»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»

‡z˙Ïc– הפנימי מזבח ƒ¿«»
הנשמה עצם שמצד עבודה

'עבודת בבחינת מלמעלה הבאה

על לזה לבוא אפשר שאי מתנה',

עצמו בכוחות האדם עבודת ידי

מלמעלה זאת לו שנותנים אלא

לאחר רק פנים כל (על במתנה

עצמו) מצד עבודתו ,שלימות
˙ÈÏÎz ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒ«¿ƒ
,ÔkLn‰ ÔÈ�Ú ˙eÓÏLe¿≈ƒ¿««ƒ¿»

.ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ¿»«¿ƒ¿»
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הּמתחיל' 'ּדּבּור צדק' ה'צמח אדמֹו"ר כ"ק ְְֲִִֶֶֶַַַַַַמאמר
כּו' ּתרּומה ּבּזהר ׁשּכתּוב מה לׁשֹונֹו18להבין וזה .19: ְְְְִֶֶַַַָָָֹ

אּדרÈÚ‰Ïe¯ד) ז' ענין ּגם מבאר זה ׁשּבמאמר ¿»ƒְְְֲִֶֶַַַַָָָֹ
ראׁשֹון ּבאדר הּוא מעּברת ),20(ׁשּבׁשנה ְְֲִֶֶֶַָָָֻ

ּבז' ּתענית הּוא עליוֿהׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּבפטירת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלּמה
ּוכפי ׂשמחה, ׁשל ענין ּגם יׁש אּדר ׁשּבז' [ּדאף ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאּדר

ּבּגמרא מאי,21ׁשּמצינּו ּבאדר ּבׁשבעה ּכמׁשה אמר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
מסּתמא מֹותֹו ּוביֹום ּגדֹולה, ׂשמחה ׂשמחּו הּולדֹו ְְְְְְְִִִִָָָָָָּדביֹום
מהי הּׁשאלה ולכן צער, מחמת כּו' ּבנדר נדרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָרּבים
ּונזירּות מֹותֹו ּכיֹום ּבאדר, ּבׁשבעה ּכמׁשה ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹּכּונתֹו

ּכיֹו אֹו עליּה, עליּה.קּבל קּבל וׂשמחה קאמר הּולדֹו ם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּבּגמרא איתא ׂשמח22וכן אּדר ּבחדׁש ּפּור ׁשּנפל ּכיון ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבֹו ׁשּמת ּבירח ּפּור לי נפל אמר, ּגדֹולה, ׂשמחה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ(המן)
ּובׁשבעה מת ּבאדר ׁשּבׁשבעה יֹודע היה ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמׁשה,
על ׁשּתכּפר הּלידה היא ּכדאי רׁש"י, ּופרׁש נֹולד, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבאדר

הּוא23הּמיתה ּבׁשלחןֿערּו הּדין אףֿעלּֿפיֿכן, אבל . ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
הּוא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּוברּבי ּתענית], יֹום הּוא אּדר ְְֲִִִֶֶַַַַָׁשז'

ִָהּלּולא.

ּׁשּכתּובe‰ÊÂה) מה ואּתה24ּגם ּדהּנה, גֹו'. ּתצּוה ואּתה ¿∆ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומה מלכּות, ּבחינת הּוא אּתה אּתה, ו' ְְְִַַַַַַָָהיינּו
אֹורֿאיןֿסֹוף המׁשכת ענין הּוא (ּבוא"ו) ואּתה ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּכתּוב

וחּבּור25ּבמלכּות צותא מּלׁשֹון ּתצּוה, ואּתה וזהּו .26, ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָ
קּודׁשאֿ יחּוד ונּוקבא, זעירֿאנּפין יחּוד ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּוא
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ואילך.18) 24 ס"ע חכ"ה תו"מ גם וראה ואילך. תתיח ע' ח"ב להצ"צ הזהר בביאורי לאח"ז הגיע19)נדפס לא המאמר המשך

(המו"ל). וש"נ.20)לידינו .342 ע' חט"ז לקו"ש וראה סק"ח. סתק"פ או"ח אמר.21)מג"א ובתוד"ה א יד, ב.22)נזיר יג, מגילה

ואילך.23) 1 ע' חכ"ו בלקו"ש פרשתנו.24)נתבאר תער"ב25)ריש בהמשך תצוה ואתה סד"ה א'תקנא. ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

ואילך. 139 ע' תש"א סה"מ ואילך. תתצא ס"ע א.26)ח"ב פב, פרשתנו תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'eÎ ‰Óe¯z ¯‰fa ·e˙kL ‰Ó ÔÈ·‰Ï 'ÏÈÁ˙n‰18‰ÊÂ . ««¿ƒ¿»ƒ«∆»«…«¿»¿∆
B�BLÏ19:הגלות שבזמן הגלות, בזמן בהיחוד שלימות אין שבאמת ומבאר ¿

על בעבר. בה שהיתה מהזריעה "ספיחים" רק ונצמח בגינתו, נכנס אינו הגנן

ההוא בה עאל לא גנתא נהר, ההוא דאפסיק ומיומא הזהר: לשון נאמר כך

'זרוע' דאיהו אור וההוא גננא,

ומיניה איבין, עביד תדיר

כקדמיתא[= אזדרע ומגרמיה

(בזמן ההוא נהר שהפסיק מיום

בגינה, עוד נכנס לא הגנן הגלות)

') זרוע שהוא ההוא זרוע'והאור

בהווה) גם ישנו כן ועל מכבר

ממנו כי פירות, עושה תמיד

ונזרע מוסיף הוא ומעצמו

הגלות בזמן כח ואין כבתחילה]

דרך על ישנות. לחדש רק אלא

הרעה מדרכו ששב תשובה בעל

שבתחלה לגמרי, טבעו שהפך

ליבו שרירות אחרי להוט היה

ממון, חמדת או התאוה וחמימות

כן אם בטבעו. קר נהיה ועכשיו

טבע אלא חדשה הוויה זה אין

שרגיל מלך בן כמו - שני

גשמיים ובתענוגים בתפנוקים

וסובל במדבר נדוד וכשירחיק

נפשו תתהפך גדולים, יסורים

ונהפך ורחמנות. בשפלות להיות

אך אחר, באופן להיות טבעו

חדש. אדם זה אין מקום מכל

‰Ê ¯Ó‡ÓaL ¯ÈÚ‰Ïe („¿»ƒ∆¿«¬»∆
¯c‡ 'Ê ÔÈ�Ú Ìb ¯‡·Ó¿…»«ƒ¿««»
‡e‰ ˙¯aÚÓ ‰�LaL)∆¿»»¿À∆∆

ÔBL‡¯ ¯„‡aבסביבות «¬»ƒ
כידוע תצוה. לפרשת ובסמיכות

תצוה, לפרשת בסמיכות השנים ברוב נופל רבינו משה פטירת יום אדר שז'

משה של שמו מוזכר אין תצוה שבפרשת שהעובדה בספרים שמובא וכפי

אדר בז' משה פטירת על מרמזת ¯20e�aרבינו ‰LÓ ˙¯ÈËÙa ‰nÏ ,(»»ƒ¿ƒ«…∆«≈
Ìb LÈ ¯c‡ 'ÊaL Û‡c] ¯c‡ 'Êa ˙È�Úz ‡e‰ ÌBÏL‰ŒÂÈÏÚ»»«»«¬ƒ¿«»¿«∆¿«»≈«

‡¯Óba e�ÈˆnL ÈÙÎe ,‰ÁÓN ÏL ÔÈ�Ú21אם¯Ó‡אדם‰LÓk ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ«¿»»»«¿…∆
È‡Ó ¯„‡a ‰Ú·Laכוונתו למה להסתפק cיש ‰B„Ïeהרי, ÌBÈ· ¿ƒ¿»«¬»«ƒ¿ƒ»¿
‰ÏB„b ‰ÁÓN eÁÓNשמחה יום היה משה של הולדתו ÌBÈ·eביום , »¿ƒ¿»¿»¿

¯„�a e¯„� ÌÈa¯ ‡ÓzÒÓ B˙BÓבנזירות¯Úˆ ˙ÓÁÓ 'eÎכדרך ƒ¿»»«ƒ»¿¿∆∆≈¬«««
צערם בשעת אדם בני B¯Ó‡aשעושים B˙�ek È‰Ó ‰Ï‡M‰ ÔÎÏÂ ,¿»≈«¿≈»«ƒ«»»¿»¿

dÈÏÚ Ïa˜ ˙e¯ÈÊ�e B˙BÓ ÌBÈk ,¯„‡a ‰Ú·La ‰LÓkקיבל) ¿…∆¿ƒ¿»«¬»¿¿ƒƒ≈¬≈
‡È˙‡תענית) ÔÎÂ .dÈÏÚ Ïa˜ ‰ÁÓNÂ ¯Ó‡˜ B„Ïe‰ ÌBÈk B‡ ,¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿»ƒ≈¬≈¿≈ƒ»

Óba22ÔÂÈk¯‡[=מובא] «¿»»≈»
¯et ÏÙpL(גורל)שהגזרה ∆»«

ÁÓNתתבצע ¯c‡ L„Áa¿…∆«»»«
,‰ÏB„b ‰ÁÓN (ÔÓ‰)»»ƒ¿»¿»
Á¯Èa ¯et ÈÏ ÏÙ� ,¯Ó‡»«»«ƒ¿∆«

LÓ‰(בחודש) Ba ˙nL∆≈…∆
לישראל רע ‰È‰ומזלו ‡ÏÂ ,¿…»»

˙Ó ¯„‡a ‰Ú·LaL Ú„BÈ≈«∆¿ƒ¿»«¬»≈
a‡„¯משה ‰Ú·L·eגם ¿ƒ¿»«¬»

È‡„k ,È"L¯ L¯Ùe ,„ÏB�»≈≈«ƒ¿«
ÏÚ ¯tÎzL ‰„Èl‰ ‡È‰ƒ«≈»∆¿«≈«

‰˙Èn‰23ŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ . «ƒ»¬»««
ŒÔÁÏLa ÔÈc‰ ,ÔÎŒÈtƒ≈«ƒ¿À¿»
‡e‰ ¯c‡ 'ÊL ‡e‰ Ce¯Ú»∆«»
Èa¯·e ,[˙È�Úz ÌBÈ«¬ƒ¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLיום ƒ¿∆«
‰Ïel‡פטירתו ‡e‰יום=] ƒ»
שהסיבהשמחה] שם ומתבאר

של פטירתו ביום להילולא

פטירתו שיום משום היא רשב"י

שהגנן שעה הגלות, בזמן היה

בגינתו, כביכול נמצא אינו

זה ביום נפעל שנה שבכל ומכיון

הגלות בזמן דוקא נעלה יחוד

נקבע לכן לתלמידיו, המתפשט

יום זאת לעומת שמחה. ליום

קודם היה רבינו משה פטירת

אז היתה וממילא הגלות,

שהגנן היות - היחוד שלימות

תענית. ליום אלא שמחה) (יום להילולא זה יום נקבע לא לכן בגינתו, נמצא

אלוקות דרגת נמשכת רבינו, משה פטירת יום אדר, ז' שביום בחסידות ומבואר

תענית. ידי על אלא להמשיכה שאין יותר, עוד נעלית

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰24‰z‡Â ,‰p‰c .'B‚ ‰eˆz ‰z‡Â ¿∆««∆»¿«»¿«∆¿ƒ≈¿«»
‰z‡Â ·e˙kL ‰Óe ,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰z‡ ,‰z‡ 'Â e�ÈÈ‰«¿«»«»¿ƒ««¿«∆»¿«»

˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ (Â"‡Âa)25e‰ÊÂ . ¿»ƒ¿««¿»«≈¿«¿¿∆
¯eaÁÂ ‡˙Âˆ ÔBLlÓ ,‰eˆz ‰z‡Â26„eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰L , ¿«»¿«∆ƒ¿«¿»¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
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כה gafn ziyre

הּוא זה יחּוד המׁשכת ועּקר ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָּבריֿהּוא
הּטעם וזהּו הּלב. ּפנימּיּות ּבחינת הּפנימי, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַּבּמזּבח
ּתצּוה, ואּתה ּפרׁשת ּבסּיּום הּוא הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּצּוּוי
קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד וחּבּור, הּצותא ׁשלמּות ְְְְְִִִִֵַַָָּכי,
זה ויחּוד הּפנימי. מזּבח עלֿידי הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַּוׁשכינּתיּה,
מעלה, ׁשל האׁש ּבחינת מּצד הּוא הּפנימי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמזּבח
ׁשהּצּוּוי הּטעם וזהּו ּכּנ"ל. אתערּותאּֿדלעילא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּבחינת
וכל הּמׁשּכן על הּצּוּוי לאחר ּבא הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָעל

ּבתֹוכם,27ּכליו וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ּדעׂשּית הּתכלית ּכי, , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשל אׁש אתערּותאּֿדלעילא, ּבחינת המׁשכת עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא
אּלא קטרת. מקטר מזּבח ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעלה,

הּמׁש ּכלי ׁשאר על הּצּוּוי להיֹות הצר ׁשּזהּוׁשּתחּלה ּכן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
האתערּותאֿ עלֿידי ודוקא אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּבחינת
נמׁש עלֿידּה, הּנמׁשכת והאתערּותאּֿדלעילא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדלתּתא,
אתערּותאֿ ׁשאין אתערּותאּֿדלעילא ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאחרּֿכ

ׁשם מּגעת ׁשריא28ּדלתּתא לא קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכי , ְְְְִִִַַַַַָָָָֹ
ׁשלים ּבאתר להביא29אּלא ׁשהצרכּו מה ּגם וזהּו . ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ

הּפנימי מזּבח אל החיצֹון מּמזּבח ּבּתחּלה30ּגחלים ּכי, , ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
אתערּותאּֿדלתּתא, ׁשעלֿידי המׁשכה להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָצריכה
ּבחינת המׁשכת אחרּֿכ להיֹות אפׁשר עלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָודוקא
ׁשּנמׁש האֹור מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא
ּתכלית היא זֹו ׁשהמׁשכה אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלֿידי

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ענין ְְְְְְִִִֵַַַָָָּוׁשלמּות
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h"nyz'dכו ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

שכתוב כמו תורה, – הוא משה של "זכרו16וענינו
שמו" על "נקראת עבדי", משה באופן17תורת שהיא ,

dhnlשל dlrnln dkynd.

שביניהם: והחילוק

אלא הקב"ה, של חכמתו ה', דבר להיותה – תורה
ולהבינה ללמדה יוכל שהאדם באופן למטה שירדה
למעלה היא הרי למטה), מלמעלה (המשכה בשכלו

"נר הזמן, מבחינת למעלה ה'מטה', ".cinzמהגבלות

מצוות, וכן האדם, בקשת להיותה – ותפילה
(העלאה גשמיים בדברים ונעשים האדם, מעשה
בגדרי ה'מטה', בהגבלות הן הרי למעלה), מלמטה

" xweaהזמן, cr axrn"18.

(וכללות תפילה שבין בחילוק גם מתבטא זה וענין
לתורה: המצוות)

ובין בשחר – מסויים בזמן הוא דתפילה החיוב
בין של ותמיד שחר של תמיד (כנגד הערביים

בלילה14הערביים וכן ופדרים19), אברים (כנגד
בלילה וקרבים –14שהולכים דרגות חילוקי בה ויש .(

מנחה תפלת החסד. מדת - אברהם כנגד שחרית תפלת
כנגד - ערבית ותפלת הגבורה. מדת - יצחק כנגד

להיותה14יעקב וגבורה חסד שכוללת התפארת, מדת ,

משניהם .20למעלה

והגבלה במדידה שהם המצוות בכל 21ועלֿדרךֿזה

שהזמן מצוות המנורה, כמצות הזמן, הגבלת גם כולל
אלא22גרמא נוהגות אינן מצוות שריבוי ועד וכו',

הזה. בזמן ולא הבית, בזמן

היא התורה onfdnאבל dlrnl23החיוב שהרי -

הוא התורה גםicinzדלימוד שכן, בזמן, תלוי ואינו ,
הרי דוקא, מסויים בזמן תלוי שחיובן mcenilההלכות

המצוות לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה כולה, השנה בכל הוא

הלכותיהן שלימוד הבית, בזמן אלא נוהגות שאינן
אלא, עוד, ולא הזה, בזמן גם להיות צריך ופרטיהן

עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק וכן24ש"כל ,
גו' הבית את ישראל בית את "הגד הבית, לבנין בנוגע

וגו'" ותכונתו הבית קרייתה25צורת ש"בשכר ,

הם כאילו עליהם מעלה אני בה לקרות שיתעסקו
הבית" בבנין .26עוסקים

אליך„. "ויקחו הציווי טעם לבאר יש עלֿפיֿזה
היא הנרות שהדלקת אףֿעלֿפי דוקא, למשה גו'",

אהרן: עלֿידי
של באופן אהרן של פעולתו להיות שתוכל כדי
פעולתו בהקדמת צורך יש למעלה, מלמטה העלאה
(תורה), למטה מלמעלה המשכה של באופן משה של
ועלֿ דוקא, למשה אליך", "ויקחו שכתוב מה שזהו

"להיות אהרן", אותו "יערוך .27ידיֿזה . לאהרן כח
בה ולהיות האדם בנפש האהבה וגילוי אור להמשיך

מצוה" של ושמחה .28אורה

ד"ויקחו ההקדמה שעלֿידי – עיקר זה וגם ועוד,
אור" ("תורה משה של פעולתו גם29אליך", תהיה ,(

מצוה") ("נר הנרות בהדלקת אהרן רק29פעולת לא
ד"נר באופן אלא בוקר", עד ":cinz"מערב

מצוה כל הרי – עצמם) (מצד המצוות בעשיית
ברכה עליה ומברכים בפניֿעצמה, עשיה היא ומצוה
כול התחלקות, של באופן כלומר, כו', לבפניֿעצמה

" לזמן, ההתחלקות xweaגם cr axrn."

היא המצוות שעשיית – יותר נעלה אופן וישנו
נקודה שזוהי התורה, עם "חי" שהוא מזה כתוצאה
למעלה גם כולל מהתחלקות, שלמעלה כללית

זו כללית ונקודה הזמן, פרטיzxcegמהתחלקות בכל
(שמצד30עניניו מצוה" ה"נר גם נעשה שעלֿידיֿזה ,
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כב.16) ג, מלאכי
וש"נ.17) ד. פ"ל, שמו"ר ראה
וי"ב18) דלילה צירופים בי"ב הזמן כללות הוא בוקר עד "מערב

שם). הוספות (תו"א דיום" צירופים
יום,19) בכל פעמיים הוא האהבה) (ענין דק"ש החיוב ועד"ז

(ראה ובערב בבוקר הנרות והדלקת הטבת בדוגמת – וערבית שחרית
.(8 שבהערה סה"מ

חובה")20) ש"קבעוה לאחרי (גם ד"רשות" העילוי בה יש ולכן
(לאדהאמ"צ) ביאוה"ז ב. כד, שה"ש לקו"ת (ראה מחובה שלמעלה

ועוד). ואילך. פה ע' (ולהצ"צ) ואילך. סע"ד יג,
אגה"ק21) – כו'" מצומצם שיעור להם יש המצוות "רוב שהרי

א). (קטו, ס"י
אלא,22) הזמן, בגדרי גם הם – תמידי שחיובן המצוות ואפילו
mpnfyזו שנה וארא ש"פ משיחות קונטרס (ראה ורגע רגע בכל הוא

ועצ"ע. .(38 הערה

אֿב.23) יג, במדבר לקו"ת ראה
בסופה.24) מנחות
זו.25) שבת הפטרת – יו"דֿיא מג, יחזקאל
וש"נ.26) ואילך. 414 ע' חי"ח לקו"ש וראה יד. צו תנחומא
א'תקנ.27) ע' אוה"ת ד. פא, שם תו"א
"פי'28) – ישראל" בני "מאת הענין בסיום מ"ש שזהו שם ומבאר

עסק ע"י דהיינו, תי"ו, ועד שמאל"ף התורה אותיות מבחי' היינו מאת
ע"י הוא בישראל למטה התורה "המשכת אשר, כו'", בנ"י של התורה

משה". בחי'
כג.29) ו, משלי
לידי30) שמביא תלמוד וגדול התורה, לימוד קדושה, בעניני הן

לשם יהיו מעשיך "כל הרשות, בעניני והן המצוות, קיום מעשה,
לכל שבנוגע – הענין פשטות על (נוסף דעהו" דרכיך ו"בכל שמים"
אשר המעשה את לידע כדי בתורה להסתכל צריך ופעולה פעולה

יעשה).

h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn .c"qa

השבוע‡. פרשת דהדלקת1התחלת בהציווי היא
אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה – המנורה
"באוהל תמיד", נר להעלות למאור כתית זך זית שמן
גו'". בוקר עד מערב ובניו אהרן אותו יערוך גו' מועד

בזה הדיוקים הענין2וידועים לביאור בנוגע ובפרט ,
האדם בנפש בעבודה המנורה :3דהדלקת

עלֿידי היא הנרות שהדלקת מאחר למה`oxdא) –
אל השמן שיביאו גו'", שמן אליך "ויקחו dynנצטוו

דוקא?

אליך", "ויקחו הראשון, שבפסוק הטעם מהו ב)
נר "להעלות נאמר משה, השני,cinzאל ובפסוק ,"

" רק נאמר אהרן", אותו xwea"יערוך cr axrn"4?

– בחברתה מתורצת שאחת – הביאור ונקודת
בוקר" עד "מערב היא אהרן עלֿידי הנרות שהדלקת
גם נעשית אליך", "ויקחו משה, של ובכוחו בלבד.
כדלקמן. תמיד", ד"נר באופן אהרן שעלֿידי ההדלקה

דהדלקת·. הענין כללות ביאור בהקדם ויובן
האדם בנפש בעבודה :5המנורה

כמו ישראל, (נשמות) כללות על קאי – "מנורה"
נר,6שכתוב קרויה בפרט והנשמה כולה", זהב "מנורת

אדם" נשמת ה' מתאים7"נר נרות, ז' בזה ויש ,

עבודה ה', בעבודת מדריגות ז' – ה' את לעבודתם
המדות, שבע כל ועלֿדרךֿזה כו', מיראה או מאהבה

היינו, הנרות, את להעלות היא אהרן של ועבודתו
שיהיה לה', האהבה את ישראל נשמות אצל לעורר
איןֿסוף אור בעצמות להכלל והחפץ הרצון בהם

התורה8ברוךֿהוא בקיום עבודתם תהיה ועלֿידיֿזה ,
שנמשך הגילוי מצד ותענוג, שמחה מתוך ומצוות

ומצוות. התורה קיום עלֿידי

עד "מערב (א) – אופנים שני ישנם זה ובענין
תמיד": "נר (ב) בוקר",

באופן שהיא עבודה על קאי - בוקר", עד "מערב
מצבmiiepiyשל וישנו וחושך, ערב של מצב שישנו ,

ברישא כי בוקר, ועד מערב "וזהו וגילוי, בוקר של
נהורא והדר מעט9חשוכא מעט ה' אור בנפשו שמאיר ,

כו'" החושך של10מתוך במצב תחלה שנמצא היינו, ,

– וגילוי בוקר של למצב לבוא וצריך וחושך, ערב
הקצה אל הקצה מן בתכלית, .11שינוי

באופן שהיא עבודה על קאי – תמיד" ,icinzו"נר

שנמצא היינו, שינויים, שלcinzללא ומצב במעמד
בתמידות במקורו דבוק להיותו וגילוי, .12אור

לפעולתו‚. אהרן של פעולתו שבין החילוק וזהו
(וכללות תפילה – בכלל) – האדם (בעבודת משה של

ותורה: המצוות)
ומקדש, במשכן עבודה – הוא אהרן של ענינו
הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' ,13"בית

תמידים כנגד "תפילות – הזה בזמן ודוגמתו
של14תקנום" באופן היא התפילה עבודת אשר, ,

dlrnl dhnln d`lrdהבהמית הנפש את ולזכך לברר ,

לה' באהבה תתעורר היא כללות15שגם ועלֿדרךֿזה ,
של באופן שהם dlrnlהמצוות dhnln d`lrdלברר ,

נעשיםולזכך שבהם הגשמיים הדברים ולהעלות
המצוות.
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שצריכים1) חשון) ב' יום" ("היום הזקן רבינו והוראת כפתגם
הש"ק, ביום ובפרט (והיום), השבוע פרשת עם לחיות הזמן, עם לחיות
לסיום בנוגע (ס"ו) לקמן גם (וראה כולה הפרשה כל קורין שבו

הש"ק). דיום שיעור – הפרשה
פרשתנו2) לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א ג"כ ראה

וקבל ד"ה גם וראה ועוד. א'תקמא). (ע' פרשתנו ריש אוה"ת ד. קיא,
סי"א). לקמן (וראה פ"ג תרפ"ז היהודים

כה,3) (תרומה כמ"ש מישראל, שבכאו"א הרוחני ומקדש במשכן
(ראה ואחד אחד כל בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו ח)
וכמ"ש הגלות, בזמן גם בשלימותו שישנו – ועוד) עה"פ. אלשיך

לדורותם". עולם "חוקת אלה כתובים בהמשך
הערביים,4) בין רק (לא הנרות שמדליקים הרמב"ם לדעת וגם

"בבוקר פרשתנו בסוף כמ"ש בבוקר, גם אלא) בוקר", עד "מערב
הטבתם" היא הנרות ש"הדלקת וס"ל הנרות", את בהטיבו בבוקר
.98 ע' חי"ח לקו"ש וראה הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין הל' (רמב"ם
(שם בוקר" עד מערב דולק שיהי' "כמדה היא ההדלקה הרי – וש"נ)
ומדליק חוזר (בבוקר) ואח"כ מעתֿלעת, לחצי הדלקה כלומר, הי"א),

כפשוטו. תמיד" ד"נר באופן ולא מעתֿלעת, לחצי
בהעלותך.5) ר"פ לקו"ת דפרשתנו) הדרושים על (נוסף גם ראה
ובכ"מ.
ב.6) ד, זכרי'
כז.7) כ, משלי

שם,8) תו"א (ראה הנרות והעלאת הנרות עריכת – יותר ובפרטיות
א'תקמה. ע' שם אוה"ת (ראה הנרות הטבת וכן א'תקמד), ע' אוה"ת ג.
רמה ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה ד"ה גם וראה א'תקסב.
פ"ז. ח"א) קונטרסים (בסה"מ תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ואילך).

ב.9) עז, שבת
א'תקמה.10) ע' אוה"ת שם. תו"א
ממצבו11) שמתעלה – גופא בקדושה ועליות שינויים גם כולל

לאיןֿערוך. ועד לגמרי, אחר למצב הקודם
להיותו12) למעלה, לעלות רצוא של באופן זה שאין – גם כולל

כו'. דביקות בבחי'
ביהב"ח.13) הל' ריש רמב"ם
ב.14) כו, ברכות
ואילך).15) רנג (ע' הנ"ל תצוה ואתה ד"ה בארוכה ראה



כז h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

שכתוב כמו תורה, – הוא משה של "זכרו16וענינו
שמו" על "נקראת עבדי", משה באופן17תורת שהיא ,

dhnlשל dlrnln dkynd.

שביניהם: והחילוק

אלא הקב"ה, של חכמתו ה', דבר להיותה – תורה
ולהבינה ללמדה יוכל שהאדם באופן למטה שירדה
למעלה היא הרי למטה), מלמעלה (המשכה בשכלו

"נר הזמן, מבחינת למעלה ה'מטה', ".cinzמהגבלות

מצוות, וכן האדם, בקשת להיותה – ותפילה
(העלאה גשמיים בדברים ונעשים האדם, מעשה
בגדרי ה'מטה', בהגבלות הן הרי למעלה), מלמטה

" xweaהזמן, cr axrn"18.

(וכללות תפילה שבין בחילוק גם מתבטא זה וענין
לתורה: המצוות)

ובין בשחר – מסויים בזמן הוא דתפילה החיוב
בין של ותמיד שחר של תמיד (כנגד הערביים

בלילה14הערביים וכן ופדרים19), אברים (כנגד
בלילה וקרבים –14שהולכים דרגות חילוקי בה ויש .(

מנחה תפלת החסד. מדת - אברהם כנגד שחרית תפלת
כנגד - ערבית ותפלת הגבורה. מדת - יצחק כנגד

להיותה14יעקב וגבורה חסד שכוללת התפארת, מדת ,

משניהם .20למעלה

והגבלה במדידה שהם המצוות בכל 21ועלֿדרךֿזה

שהזמן מצוות המנורה, כמצות הזמן, הגבלת גם כולל
אלא22גרמא נוהגות אינן מצוות שריבוי ועד וכו',

הזה. בזמן ולא הבית, בזמן

היא התורה onfdnאבל dlrnl23החיוב שהרי -

הוא התורה גםicinzדלימוד שכן, בזמן, תלוי ואינו ,
הרי דוקא, מסויים בזמן תלוי שחיובן mcenilההלכות

המצוות לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה כולה, השנה בכל הוא

הלכותיהן שלימוד הבית, בזמן אלא נוהגות שאינן
אלא, עוד, ולא הזה, בזמן גם להיות צריך ופרטיהן

עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק וכן24ש"כל ,
גו' הבית את ישראל בית את "הגד הבית, לבנין בנוגע

וגו'" ותכונתו הבית קרייתה25צורת ש"בשכר ,

הם כאילו עליהם מעלה אני בה לקרות שיתעסקו
הבית" בבנין .26עוסקים

אליך„. "ויקחו הציווי טעם לבאר יש עלֿפיֿזה
היא הנרות שהדלקת אףֿעלֿפי דוקא, למשה גו'",

אהרן: עלֿידי
של באופן אהרן של פעולתו להיות שתוכל כדי
פעולתו בהקדמת צורך יש למעלה, מלמטה העלאה
(תורה), למטה מלמעלה המשכה של באופן משה של
ועלֿ דוקא, למשה אליך", "ויקחו שכתוב מה שזהו

"להיות אהרן", אותו "יערוך .27ידיֿזה . לאהרן כח
בה ולהיות האדם בנפש האהבה וגילוי אור להמשיך

מצוה" של ושמחה .28אורה

ד"ויקחו ההקדמה שעלֿידי – עיקר זה וגם ועוד,
אור" ("תורה משה של פעולתו גם29אליך", תהיה ,(

מצוה") ("נר הנרות בהדלקת אהרן רק29פעולת לא
ד"נר באופן אלא בוקר", עד ":cinz"מערב

מצוה כל הרי – עצמם) (מצד המצוות בעשיית
ברכה עליה ומברכים בפניֿעצמה, עשיה היא ומצוה
כול התחלקות, של באופן כלומר, כו', לבפניֿעצמה

" לזמן, ההתחלקות xweaגם cr axrn."

היא המצוות שעשיית – יותר נעלה אופן וישנו
נקודה שזוהי התורה, עם "חי" שהוא מזה כתוצאה
למעלה גם כולל מהתחלקות, שלמעלה כללית

זו כללית ונקודה הזמן, פרטיzxcegמהתחלקות בכל
(שמצד30עניניו מצוה" ה"נר גם נעשה שעלֿידיֿזה ,
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כב.16) ג, מלאכי
וש"נ.17) ד. פ"ל, שמו"ר ראה
וי"ב18) דלילה צירופים בי"ב הזמן כללות הוא בוקר עד "מערב

שם). הוספות (תו"א דיום" צירופים
יום,19) בכל פעמיים הוא האהבה) (ענין דק"ש החיוב ועד"ז

(ראה ובערב בבוקר הנרות והדלקת הטבת בדוגמת – וערבית שחרית
.(8 שבהערה סה"מ

חובה")20) ש"קבעוה לאחרי (גם ד"רשות" העילוי בה יש ולכן
(לאדהאמ"צ) ביאוה"ז ב. כד, שה"ש לקו"ת (ראה מחובה שלמעלה

ועוד). ואילך. פה ע' (ולהצ"צ) ואילך. סע"ד יג,
אגה"ק21) – כו'" מצומצם שיעור להם יש המצוות "רוב שהרי

א). (קטו, ס"י
אלא,22) הזמן, בגדרי גם הם – תמידי שחיובן המצוות ואפילו
mpnfyזו שנה וארא ש"פ משיחות קונטרס (ראה ורגע רגע בכל הוא

ועצ"ע. .(38 הערה

אֿב.23) יג, במדבר לקו"ת ראה
בסופה.24) מנחות
זו.25) שבת הפטרת – יו"דֿיא מג, יחזקאל
וש"נ.26) ואילך. 414 ע' חי"ח לקו"ש וראה יד. צו תנחומא
א'תקנ.27) ע' אוה"ת ד. פא, שם תו"א
"פי'28) – ישראל" בני "מאת הענין בסיום מ"ש שזהו שם ומבאר

עסק ע"י דהיינו, תי"ו, ועד שמאל"ף התורה אותיות מבחי' היינו מאת
ע"י הוא בישראל למטה התורה "המשכת אשר, כו'", בנ"י של התורה

משה". בחי'
כג.29) ו, משלי
לידי30) שמביא תלמוד וגדול התורה, לימוד קדושה, בעניני הן

לשם יהיו מעשיך "כל הרשות, בעניני והן המצוות, קיום מעשה,
לכל שבנוגע – הענין פשטות על (נוסף דעהו" דרכיך ו"בכל שמים"
אשר המעשה את לידע כדי בתורה להסתכל צריך ופעולה פעולה

יעשה).



h"nyz'dכח ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

הנשמה לבחינת הנשמה משרש החיות נמשכת
בגוף הרי,47המלובשת -yxyתואר על מורה הנשמה

עצם על נוסף דבר כמו זה הרי ובמילא, מסויים, וציור
משם שלמעלה ממש הנשמה עצם – שלכן48מציאותו ,

" אם,`dzנקראת כי כלל, וציור תואר כאן שאין ,"

חלק מציאותה, ומהותו49עצם דעצמותו העצם מן
שלמעלה יתברך (עצמותו שלמעלה "אתה" יתברך,

כו'). ותוארים משמות

וחיבור הצוותא גם באופן50ולכן, אינה ("תצוה")
נוסף דבר היינו, דברים, שני מציאותו51שמחברים על

" – ממש מציאותו עצם זוהי אלא השם), ,dz`"52(כמו

ד"אתה" המציאות היא ("אתה") שלו שהמציאות
שלמעלה.

בסיו גם נרמז זה סופןוענין (נעוץ הפרשה וחותם ם
"ועשית53בתחלתן – גו'"54) קטורת מקטר ,55מזבח

"בחד "תצוה"), (כמו התקשרות לשון הוא ש"קטורת"
אתקטרנא" באופן56קטירא השלימות תכלית ,

הנשמה דעצם "ישראל57ההתקשרות הקב"ה, עם
חד" כולא .58וקודשאֿבריךֿהוא

.Êמיד מתחיל שהכתוב הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה
בוקר": עד "מערב לפני תמיד", ב"נר

מעמדו על הבט מבלי מישראל, ואחד אחד כל
עצם מצד הרי, – ובחיצוניות בגלוי בפועל, ומצבו
("תצוה") והתקשרות בחיבור הוא "אתה", מציאותו,

יתברך ועצמותו מהותו .59עם

מהגדול בשוה, ישראל כל אצל הוא זה וענין
והטף, והנשים האנשים שבקטנים, לקטן עד שבגדולים
בבחינת אלא אינם שבישראל הדרגות חילוקי שהרי,
העצמית ההתקשרות העצם, בבחינת אבל הגילויים,
אצל גם בשוה, כולם אצל היא באלקות, הנשמה של
לו ניתן לא ועדיין העולם לאויר יצא שזהֿעתה תינוק
מציאותו, עצם רק) – (ואדרבה כבר שישנו כיון – שם
קשור שהשם לעיל (כאמור הנשמה משרש גם למעלה
בידיעות "תינוק" אצל ועלֿדרךֿזה הנשמה), שרש עם

כידוע שבפשוטים, פשוט שהפשיטות60כו', הפתגם
העצמּות'. 'פשיטּות עם קשורה פשוט דאיש

תצוה" "ואתה – יהודי של מציאותו עצם ומצד
רבינו משה שבכל61(עלֿידי משה ניצוץ גם כולל ,

מישראל ואחד "אתה",62אחד בבחינת שהוא כפי ,

עם דישראל "אתה" ומקשר שמחבר שלו, העצם
שלמעלה ד"נר63"אתה" באופן זה הרי – (cinz,"

תמיד" . . תצוה "אתה תמידית, והתקשרות חיבור
עצם זהו אלא דברים, שני של חיבור זה שאין (דכיון
הפסק בו שייך שלא תמידי באופן זה הרי מציאותו,

כלל). ושינוי

כי, – תמיד" "נר תחילה נאמר ceqieולכן zlgzd

העצמית ההתקשרות תצוה", "ואתה היא העבודה, כל
תמיד". ד"נר באופן שהיא הקב"ה, עם דישראל
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ובכ"מ.47) ואילך. ב מא, בהר לקו"ת ראה
נר"נ48) להנשמה, שנקראו שמות מהחמשה למעלה – גם כולל

ט). פי"ד, (ב"ר ח"י
כידוע49) העצם, מן "חלק" של תואר לא אפילו – מזה ויתירה

(ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה כו' המלכות בחי' רביעי, חלק הוא שחלק
תופסים ידה שעל מה אם, כי פ"ד), הנ"ל הבית תורת זאת ד"ה רמו).

ממש. העצם אלא בהעצם, "תפיסא" רק ולא בהעצם,
ממש.50) חיבור גם אלא (צוותא) חבירות רק לא
כי51) נוסף, לדבר הכוונה אין – וא"ו) (בתוספת "ואתה" ומ"ש

על לרמז ל"אתה"dkynddאם, שלמעלה מ"אתה, וא"ו) דאות (בציור
לגלות העולם) בעניני עבודתם (ע"י ישראל של שבכחם ועד דישראל,
המצאו", "אמתת היא האמיתית שמציאותו הנברא, ביש גם ה"אתה"
ההמשכה על שמורה וא"ו", אות דא ש"אמת כידוע אמת", אלקים "ה'
תרומה ש"פ משיחות קונטרס (ראה מטה למטה עד מעלה מלמעלה

וש"נ). ס"ז.
למעלה52) מציאותו, עצם – דמשה ה"אתה" ע"י נעשה זה וענין

פנים ד"ה (ראה המחבר" ד"ממוצע התואר גם כולל ותואר, משם
דבר חיבור, של באופן זה אין מציאותו עצם שמצד – תרנ"ט) בפנים

ממש. מציאותו עצם אלא נוסף,
מ"ז.53) פ"א יצירה ספר
ואילך.54) א ל,
נכתב55) זה שציווי הטעם יומתק תרומה,o`kועפ"ז בפ' ולא ,

(רמב"ן, המפרשים כקושיית המשכן, כלי כל על הציווי עם יחד
.(179 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה ועוד. ספורנו,

(56.37 שבהערה ואוה"ת תו"א גם וראה א. רפח, זח"ג
בשנה",57) "אחת בענין הוא ממש הפרשה וחותם שסיום להעיר

"יחידה היחידה, בחי' שבישראל, אחת בחי' מתגלה שבו יוהכ"פ,
לייחדך".
א.58) עג, זח"ג ראה

(59– ס"ו) סוף (כנ"ל הפרשה שבסיום הקטורת בענין גם ומרומז
שהם אלו שגם היינו, ב), ו, כריתות (ראה כו' חלבנה גם בה שיש
קטירא ד"בחד באופן היא מציאותם עצם הרי "חלבנה"*, בדוגמת
בשנה "אחת דיוהכ"פ, בהקטורת בגילוי בא זה וענין אתקטרנא".
לקו"ש גם וראה .57 הערה (כנ"ל היחידה בחי' גילוי מצד – יכפר"

.(55 שבהערה
החידוש שעיקר פ"י הנ"ל הבית תורת זאת מד"ה להעיר (*

בנוגע – היא תצוה" ב"ואתה רבינו משה של miheytdlבפעולתו

xzeia.'כו
וש"נ.60) ואילך. סקנ"ד הוספות כש"ט ראה
(61.43 הערה לעיל ראה
רפמ"ב.62) תניא ראה
אל63) ה' "וידבר בהם שנאמר הציוויים בשאר dynמשא"כ

הו"עevלאמר ("צו") מצוה שכל שאף – וכיו"ב ישראל", בני את
משה, של (בחינתו התורה מקור עם החיבור ה"ז וחיבור, צוותא של

– ישראל הקב"ה, עם מתחברים ידה שעל ,45 הערה i"rכנ"ל

`ziixe`שלמעלה דמשה העצם "ואתה", ע"י ורק חד: כולא וקב"ה –
עם דישראל העצמית וההתקשרות החיבור מתגלה התורה, ממקור

מהתורה. שלמעלה הקב"ה

h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

נר – הזמן) בגדרי הוא חדורcinz"31עצמה להיותו ,

אור" ד"תורה הכללית .32בנקודה

תמיד"‰. "נר שכתוב מה להבין צריך עדיין אבל,
iptlהעבודה לסדר בנוגע – בוקר" עד "מערב

:33בפועל

צריך הכבד, אל הקל מן היא בפועל שהעבודה כיון
בוקר", עד "מערב שמאיר באופן jkלהתחיל xg`e

עד מציאותו בכל חודרת שהתורה כזו לדרגא מתעלה
תמיד"? "נר בבחינת שנעשה

הציווי לכללות שההקדמה – הביאור ונקודת
" הוא הנרות devzדהדלקת dz`eנעלה ענין שזהו ,"

(תורה), ההמשכה בענין משה של מפעולתו הן יותר
(תפילה ההעלאה בענין אהרן של מפעולתו והן

כבר ישנו זו בחינה ומצד ד"נרdligzaומצוות), הענין
cinz."

– תצוה" "ואתה שכתוב במה הדיוק בהקדם ויובן
מובן אינו מכל34דלכאורה זה ציווי נשתנה מה :

ישראל, בני את צו נאמר שבהם שבתורה הציוויים
נאמר היינו,dz`eוכאן ישראל, בני את dynyתצוה

envrמדגיש שהכתוב אףֿעלֿפי – ולאידך ְֶַיצוה?
של שמו נזכר לא מכלֿמקום, יצוה, עצמו ְֶַשמשה
(לאחרי בתורה היחידה הפרשה שזוהי (ועד משה

שמו נתפרש שלא משה) "ואתה"35לידת אם, כי ,(

סתם?!

" הנותנת: שהיא – זה על מורהdz`eוהתירוץ – "

שנתבארmvrdעל (כמו משמו גם שלמעלה דמשה
בארוכה שה"אתה"36לעיל – תצוה" "ואתה והפירוש ,(

צוותא מלשון ("תצוה" מחבר משה) של (העצם דמשה
ה"אתה"37וחיבור עם ישראל דבני ה"אתה" את (

שעלֿידיֿזה שלמעלה, "אתה" והאמיתי, העיקרי
"נר ישראל ".cinzנעשים

.Â:הענין וביאור
העצמית ההתקשרות על מורה – תצוה" "ואתה
ישראל) (של מציאותם עצם מצד הקב"ה עם דישראל

ז"ל רבותינו כמאמר מהתורה, שמחשבתן38שלמעלה
לתורה אפילו דבר, לכל קדמה ישראל אשר,39של ,

ה בכח מתבטא זה ואחדytpÎzxiqnענין אחד שבכל
הנשמה,40מישראל עצם שבו, היהדות נקודת מצד ,

ממש" ממעל אלקה "חלק נשמת41שהיא ה' "נר ,

ד"נר באופן שהיא שינויcinzאדם", בזה שייך שלא ,"

הידועה הזקן רבינו כתורת חסֿושלום, 42והפסק

יכול ואינו רוצה אינו חסֿושלום43שיהודי נפרד להיות
.44מאלקות

" בתיבת גם נרמז זה משם`dzוענין למעלה – "45:

האדם, מציאות עצם על נוסף תואר הוא – שם
עצם ישנו שם, לו שנותנים לפני שעוד ובפשטות,
מציאותו), על נוסף (דבר בשם נקרא לא ואז מציאותו,

" – מציאותו עצם אלא כאן שאין ".`dzמכיון

שעלֿ הנשמה, שורש על מורה שהשם ואףֿעלֿפי
נבואה עלֿדרך ההורים (שמכוונים השם אותיות )46ידי
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מאירה31) שהיא אור היא "התורה שם: ואוה"ת תו"א גם ראה
וחיות אור היא והתורה התורה, לאור כלי היא מצוה שנר הנר, את

המצוות".
("תורה32) שבה הכללי הענין על נוסף – עצמה בתורה ודוגמתו

ענין גם בה יש (31 הערה כנ"ל המצוות, דכל והחיות האור אור",
אחת שהיא תורה, תלמוד מצות – מזה ויתירה הקוין, מג' א' – פרטי

zeevnn.'וכו בחג החג הלכות – יותר ובפרטיות התורה.
מקדים33) שהכתוב שי"ל תמיד"zilkzyואף "נר שיהי' העבודה

ואח"כ בוקר", עד "מערב תחלה הכבד, אל הקל מן צ"ל שבפועל (אף
לסדר גם מתאים בכתוב שהסדר לומר, מסתבר מ"מ, תמיד"), "נר

כדלקמן. ממש, בפועל העבודה
הנ"ל34) הבית תורת זאת ד"ה פ"ג. הנ"ל היהודים וקבל ד"ה ראה
פ"א.

וש"נ.35) .204 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
ואילך.36) ס"ד תרומה ש"פ משיחות קונטרס
א'תקנא.37) ע' אוה"ת א. פב, שם תו"א

ד.38) פ"א, ב"ר
יעקב,39) קהלת ומאורשה כלה נק' שהתורה "שארז"ל ועד

בחי' להיות המשפיעים שהם כו' המשפיע חתן בחי' הם וישראל
דהיינו, התורה, לשם לשמה, בתורה העוסקים והן בחכמה, אוא"ס

א'תקצו). ע' אוה"ת ד. שם, (תו"א תורה" בחי' התהוות שיהי'
המס"נ40) כח בהם יש ולכן רנ): (ע' הנ"ל תצוה ואתה ד"ה ראה

למעלה החכ' ממקור שרשן ונש"י כו', מהחכמה למעלה שזהו מפני
דתורה. מחכ'

רפ"ב.41) תניא
ובכ"מ.42) תמוז. כ"ה סיון. כ"א – יום" "היום
נאמר43) (שעליו רבינו משה של בפעולתו צורך יש שאעפ"כ אלא

ישראל את ומפרנס רועה שהוא מהימנא", "רעיא – תצוה") "ואתה
המצוות, בקיום בפועל במס"נ בהוי' האמונה את לחזק האמונה, בענין
כו' בפנימיות ותאיר תומשך אלא בלבד, מקיף בבחינת תהי' שלא
לקמן גם וראה ואילך). פ"ד הנ"ל היהודים וקבל ד"ה בארוכה (ראה

.59 להערה בשוה"ג
רצון44) – האמיתי שרצונו ספ"ב) גירושין (הל' הרמב"ם וכפס"ד

כל לעשות . . מישראל "להיות הוא יהודי, כל של – כו' המוחלט
וכו'". המצוות

על45) מורה משיתיהו") המים "מן (ע"ש ששמו – במשה וענינו
מן ההשתלשלות מן שלמעלה ההעלם מן "שנמשך לתורה, שייכותו

בחי' dxezdהמים xewn,הים מן שנשאב כד בחי' היא התורה שכל ,

הנ"ל תצוה ואתה ד"ה שם. ואוה"ת (תו"א דאורייתא" ספרי כ"ד הם
הב תורת זאת ד"ה רמט). "(ע' ואילו פ"ט), הנ"ל מורה`dzית – "

התורה. מקור מבחי' גם שלמעלה משה של עצמותו על
לתורה, שייכותם על מורה "ישראל" שהשם – בישראל גם עד"ז וי"ל
אופן עמוקות (מגלה לתורה אותיות ריבוא ששים יש ר"ת "ישראל"
כפי מהתורה, שלמעלה מציאותם עצם על מורה – "אתה" ואילו קפו),

לתורה. שקדמו
ש"א46) עמה"מ בסופו. מרז"ל ש' כג. הקדמה הגלגולים ש' ראה
ספ"ד.



כט h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

הנשמה לבחינת הנשמה משרש החיות נמשכת
בגוף הרי,47המלובשת -yxyתואר על מורה הנשמה

עצם על נוסף דבר כמו זה הרי ובמילא, מסויים, וציור
משם שלמעלה ממש הנשמה עצם – שלכן48מציאותו ,

" אם,`dzנקראת כי כלל, וציור תואר כאן שאין ,"

חלק מציאותה, ומהותו49עצם דעצמותו העצם מן
שלמעלה יתברך (עצמותו שלמעלה "אתה" יתברך,

כו'). ותוארים משמות

וחיבור הצוותא גם באופן50ולכן, אינה ("תצוה")
נוסף דבר היינו, דברים, שני מציאותו51שמחברים על

" – ממש מציאותו עצם זוהי אלא השם), ,dz`"52(כמו

ד"אתה" המציאות היא ("אתה") שלו שהמציאות
שלמעלה.

בסיו גם נרמז זה סופןוענין (נעוץ הפרשה וחותם ם
"ועשית53בתחלתן – גו'"54) קטורת מקטר ,55מזבח

"בחד "תצוה"), (כמו התקשרות לשון הוא ש"קטורת"
אתקטרנא" באופן56קטירא השלימות תכלית ,

הנשמה דעצם "ישראל57ההתקשרות הקב"ה, עם
חד" כולא .58וקודשאֿבריךֿהוא

.Êמיד מתחיל שהכתוב הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה
בוקר": עד "מערב לפני תמיד", ב"נר

מעמדו על הבט מבלי מישראל, ואחד אחד כל
עצם מצד הרי, – ובחיצוניות בגלוי בפועל, ומצבו
("תצוה") והתקשרות בחיבור הוא "אתה", מציאותו,

יתברך ועצמותו מהותו .59עם

מהגדול בשוה, ישראל כל אצל הוא זה וענין
והטף, והנשים האנשים שבקטנים, לקטן עד שבגדולים
בבחינת אלא אינם שבישראל הדרגות חילוקי שהרי,
העצמית ההתקשרות העצם, בבחינת אבל הגילויים,
אצל גם בשוה, כולם אצל היא באלקות, הנשמה של
לו ניתן לא ועדיין העולם לאויר יצא שזהֿעתה תינוק
מציאותו, עצם רק) – (ואדרבה כבר שישנו כיון – שם
קשור שהשם לעיל (כאמור הנשמה משרש גם למעלה
בידיעות "תינוק" אצל ועלֿדרךֿזה הנשמה), שרש עם

כידוע שבפשוטים, פשוט שהפשיטות60כו', הפתגם
העצמּות'. 'פשיטּות עם קשורה פשוט דאיש

תצוה" "ואתה – יהודי של מציאותו עצם ומצד
רבינו משה שבכל61(עלֿידי משה ניצוץ גם כולל ,

מישראל ואחד "אתה",62אחד בבחינת שהוא כפי ,

עם דישראל "אתה" ומקשר שמחבר שלו, העצם
שלמעלה ד"נר63"אתה" באופן זה הרי – (cinz,"

תמיד" . . תצוה "אתה תמידית, והתקשרות חיבור
עצם זהו אלא דברים, שני של חיבור זה שאין (דכיון
הפסק בו שייך שלא תמידי באופן זה הרי מציאותו,

כלל). ושינוי

כי, – תמיד" "נר תחילה נאמר ceqieולכן zlgzd

העצמית ההתקשרות תצוה", "ואתה היא העבודה, כל
תמיד". ד"נר באופן שהיא הקב"ה, עם דישראל
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ובכ"מ.47) ואילך. ב מא, בהר לקו"ת ראה
נר"נ48) להנשמה, שנקראו שמות מהחמשה למעלה – גם כולל

ט). פי"ד, (ב"ר ח"י
כידוע49) העצם, מן "חלק" של תואר לא אפילו – מזה ויתירה

(ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה כו' המלכות בחי' רביעי, חלק הוא שחלק
תופסים ידה שעל מה אם, כי פ"ד), הנ"ל הבית תורת זאת ד"ה רמו).

ממש. העצם אלא בהעצם, "תפיסא" רק ולא בהעצם,
ממש.50) חיבור גם אלא (צוותא) חבירות רק לא
כי51) נוסף, לדבר הכוונה אין – וא"ו) (בתוספת "ואתה" ומ"ש

על לרמז ל"אתה"dkynddאם, שלמעלה מ"אתה, וא"ו) דאות (בציור
לגלות העולם) בעניני עבודתם (ע"י ישראל של שבכחם ועד דישראל,
המצאו", "אמתת היא האמיתית שמציאותו הנברא, ביש גם ה"אתה"
ההמשכה על שמורה וא"ו", אות דא ש"אמת כידוע אמת", אלקים "ה'
תרומה ש"פ משיחות קונטרס (ראה מטה למטה עד מעלה מלמעלה

וש"נ). ס"ז.
למעלה52) מציאותו, עצם – דמשה ה"אתה" ע"י נעשה זה וענין

פנים ד"ה (ראה המחבר" ד"ממוצע התואר גם כולל ותואר, משם
דבר חיבור, של באופן זה אין מציאותו עצם שמצד – תרנ"ט) בפנים

ממש. מציאותו עצם אלא נוסף,
מ"ז.53) פ"א יצירה ספר
ואילך.54) א ל,
נכתב55) זה שציווי הטעם יומתק תרומה,o`kועפ"ז בפ' ולא ,

(רמב"ן, המפרשים כקושיית המשכן, כלי כל על הציווי עם יחד
.(179 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה ועוד. ספורנו,

(56.37 שבהערה ואוה"ת תו"א גם וראה א. רפח, זח"ג
בשנה",57) "אחת בענין הוא ממש הפרשה וחותם שסיום להעיר

"יחידה היחידה, בחי' שבישראל, אחת בחי' מתגלה שבו יוהכ"פ,
לייחדך".
א.58) עג, זח"ג ראה

(59– ס"ו) סוף (כנ"ל הפרשה שבסיום הקטורת בענין גם ומרומז
שהם אלו שגם היינו, ב), ו, כריתות (ראה כו' חלבנה גם בה שיש
קטירא ד"בחד באופן היא מציאותם עצם הרי "חלבנה"*, בדוגמת
בשנה "אחת דיוהכ"פ, בהקטורת בגילוי בא זה וענין אתקטרנא".
לקו"ש גם וראה .57 הערה (כנ"ל היחידה בחי' גילוי מצד – יכפר"

.(55 שבהערה
החידוש שעיקר פ"י הנ"ל הבית תורת זאת מד"ה להעיר (*

בנוגע – היא תצוה" ב"ואתה רבינו משה של miheytdlבפעולתו

xzeia.'כו
וש"נ.60) ואילך. סקנ"ד הוספות כש"ט ראה
(61.43 הערה לעיל ראה
רפמ"ב.62) תניא ראה
אל63) ה' "וידבר בהם שנאמר הציוויים בשאר dynמשא"כ

הו"עevלאמר ("צו") מצוה שכל שאף – וכיו"ב ישראל", בני את
משה, של (בחינתו התורה מקור עם החיבור ה"ז וחיבור, צוותא של

– ישראל הקב"ה, עם מתחברים ידה שעל ,45 הערה i"rכנ"ל

`ziixe`שלמעלה דמשה העצם "ואתה", ע"י ורק חד: כולא וקב"ה –
עם דישראל העצמית וההתקשרות החיבור מתגלה התורה, ממקור

מהתורה. שלמעלה הקב"ה



h"nyz'dל ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

.Èקורין שבו הזמן עם לעיל האמור כל לקשר ויש
לפורים, בסמיכות – תצוה" "ואתה פרשת בתורה
ובהדגשה קטן, לפורים בסמיכות – העיבור ובשנת

היא תצוה פרשת ששבת – זו בשנה axrמיוחדת

קטן: פורים
ענין עם קשור קטן) פורים (ועלֿדרךֿזה פורים
כידוע היהדות, נקודת עצם שמצד 79המסירתֿנפש

להם שהיה מפני היה היהודים הצלת סיבת ש"עיקר
ישראל בני שהיו הימים "שכל באחד", נפש מסירת
משך כמעט הזמן שנמשך המן, גזירת מפני בסכנה
יום בכל ממש נפש מסירת בבחינת כולם היו שנה,
מוכנים היו ושעה שעה בכל כי שעה, ובכל עת ובכל
ולא חסֿושלום, דת לעבור ולא כו' נפשם למסור
חסֿ חוץ מחשבת מהן אחד שום (דעת) על עלתה
ההתקשרות בגילוי אצלם שהאיר היינו, ושלום",

הקב"ה עם תצוה"80העצמית ד"ואתה ענין שזהו ,81.

ומצוות דתורה העבודה בפרטי גם נמשך זה וענין
שכתוב כמו מה82– "קיימו היהודים", וקבלו "קיימו
כבר" שכתוב83שקבלו וכמו תורה, במתן 85"וקבל84,

היה תורה שבמתן לעשות", החלו אשר את היהודים
הקבלה ועיקר בלבד, התחלה לעשות", "החלו רק
בפרטי גם חודרת שהמסירתֿנפש היינו, בפורים, היתה

ומצוות דתורה .86העבודה

ובמיוחד כולל התורה, בלימוד – יותר ובפרטיות
בחינת התורה, "לבסומיoiidפנימיות (ביין,87שבתורה,

ידע" דלא עד שבתורה).. מיין עלֿדרך88החל –

למאור". גו' שמן אליך "ויקחו

מתוך זה עדdgnyוכל מצוה), ושל תורה (של
ידע") דלא ("עד והגבלה ממדידה שלמעלה לשמחה
וממשיך ומפרנס "הרועה אהרן של פעולתו עלֿדרך –
שמחה ושמחה", אורה בחינת ישראל נשמות לכללות

מצוה בוקר"89של עד "מערב הענינים פרטי בכל ,90.

ונקודת ה'עצם' בחינת שהמשכת לומר, ויש
היא בפרטים, דהתחלקות באופן בעבודה היהדות
קטן פורים בה שיש – העיבור בשנת יתירה בהדגשה
הוא "פור ד"פורים", שהענין היינו גדול, ופורים

הנפש91הגורל" לעצם שרומז וחודר92, נמשך ,

ו"קטן" ד"גדול" לפרטים .93בהתחלקות

.‡È:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
הוא – קטן פורים ערב תצוה", "ואתה פרשת שבת
להתחזק מיוחדת כח נתינת בו ויש ביותר מסוגל זמן
העצמית (ההתקשרות והמסירתֿנפש האמונה בענין
העבודה פרטי בכל שחודרת כפי הקב"ה) עם דישראל

ממש, בפועל ומצוות התורה דקיום

פנימיות בלימוד ההוספה עלֿידי – ובמיוחד כולל
שעלֿזה החסידות, בתורת שנתבארה כפי התורה

בלב94נאמר ועבדהו (ועלֿידיֿזה) אביך אלקי את "דע
,95שלם"

מורי כ"ק הדור, נשיא של החסידות תורת – ובפרט
דמשה אתפשטותא דורנו, נשיא אדמו"ר 96וחמי
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בנ"כ ושקו"ט ס"י. סנ"ה או"ח (רמ"א השני אדר עד מצוה בר נעשה
שם).

נעשה78) בוקר") עד ("מערב וההוספה העלי' שענין גם כולל
בכתוב שמסיים כפי ונצחי, קבוע באופן תמיד") ("נר תמידי סדר

לדורותם". עולם "חוקת בוקר") עד "מערב (לאחרי
א.79) צז, שם גם וראה ד. קכ, בהוספות מג"א תו"א
המס"נ80) ע"ש – "יהודים" בנ"י נקראים המגילה שבכל להעיר,

"ישראל". מהשם מעלה גם בו שיש שי"ל היהדות, נקודת עצם שמצד
ע"י אם כי ותוארים, משמות שלמעלה ית' לעצמותו היא והתקשרותם

) א)),lkaהודאה מ, קידושין א. יג, מגילה (ראה כדרז"ל – התורה
קכא, ב. ק, מג"א (תו"א הקב"ה של שמו נזכר לא המגילה בכל שלכן,
201 ע' חכ"א לקו"ש (ראה כו' וקוץ אות בשום אתרמיז דלא בחי' ב),

וש"נ). ואילך.
דפורים81) מהשייכות גם mixetkdלהעיר meilבכ"ף פורים, (כמו

וחותם בסיום נזכר שאודותיו ב)) (נז, תכ"א תקו"ז – בלבד הדמיון
תצוה". "ואתה פרשת

כז.82) ט, אסתר
א.83) פח, שבת
כג.84) שם,
לשון85) ישראל, שם ויחן נאמר במ"ת "כי – יחיד לשון "וקבל"

שקבלו הגמר הי' שאז בפורים ולכן . . אחד איש כולם הם כאילו יחיד,
אחד איש הם כאילו יחיד, לשון וקבל נאמר לכך במ"ת, שהחלו מה
והשגה, מהשכל שלמעלה פשוט רצון בבחינת ית' בו שנתדבקו . .

אחד רצון אלא אינו כאילו יחד, בו משתווים כולם זו בבחי' הנה
ואילך). סע"ד צז, מג"א (תו"א אחד" כאיש יחד מכולם

הכתיב86) היהודים" וקבלו "קיימו בפסוק שגם שם תו"א ראה
ולא הזמן כשעבר "אח"כ כי, – "וקבלו" הוא הקרי ורק "וקבל", הוא

כו', השגתו לפי אחד כל שמקבל וקבלו, הקרי נאמר בגלוי, המס"נ הי'
כו'", עכ"פ בכח . . מס"נ יש א' בכל מ"מ שהרי וקבל, הכתיב ומ"מ

לקמןoiireעיי"ש. (נסמן תרפ"ז קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה
.(99 הערה

ב.87) ז, מגילה
של88) הידיעה תכלית כענין והוא א"ס, דעצמות ההרגש א"בחי'

לא אשר הא"ס את ולהכיר לידע בנפש הדעת בחי' שיש היינו נודע,
הבית תורת זאת ובד"ה רמט). (ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה כו'" נודע

עיי"ש). מיין, גם שלמעלה שבתורה השמן ענין שזהו פ"י, הנ"ל
א'תקסה89) ע' – ובארוכה פרשתנו. ריש ואוה"ת תו"א ראה

בפוריא. לבסומי לענין זה מקשר א'תקסח) (ע' ושם ואילך.
בערב90) הנרות שהעלאת פ"י הנ"ל תצוה ואתה ד"ה ראה

אוה"ת גם (וראה בצפרא ושמחה ברמשא רננא הו"ע בבוקר והטבתם
א'תקנג). ע' שם

ז.91) ג, אסתר
ובכ"מ.92) א. קכא, ד. צג, מג"א תו"א ראה
(93litdמלמטה או למטה, מלמעלה שהוא הגורל, הוא פור

גדול. (פורים) ואח"כ קטן, (פורים) – למעלה
ועוד.94) ב. קנו, (קו"א) תניא וראה ט. כח, דה"א
פ"י.95) הנ"ל הבית תורת זאת ד"ה ראה
רע"א).96) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז ראה

h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

.Áהיום התחלת – יום דכל בעבודה ודוגמתו
לפניך": אני "מודה באמירת

" עתה זה ונעשה משנתו, ניעור dixaכשיהודי

dycg"64– העולם) לאויר יצא שזהֿעתה תינוק (כמו
שבנשמה הדרגות פרטי אצלו ניכרים לא עדיין
ואתה כו' בראתה אתה היא, טהורה בי שנתת ("נשמה

עשיה עד מאצילות בקרבי", עצם65משמרה אם, כי ,(

" – "אתה").`ipמציאותו (כמו "

ומצב במעמד הוא הרי מציאותו עצם ומצד
עם והתקשרות וביטול הודאה לפניך", אני ד"מודה
יתברך לעצמותו עד ("לפניך"), דלמעלה הפנימיות
(שהרי ותוארים משמות שלמעלה האמיתי) ("אתה"

שם הזכרת אין לפניך" אני "מודה ).66באמירת

הוא זה ענין היסודzlgzdaוכאמור, ונעשה היום,
הביטול שנקודת היינו, כולו, היום כל לעבודת
דלמעלה, ה'עצם' עם הנשמה דעצם וההתקשרות
תמיד". "נר בבחינת היום, ובכל על ומתפשטת נמשכת

.Ëההתקשרות) תצוה" ד"ואתה שהענין כדי אמנם,
שלמעלה) "אתה" עם שבישראל ד"ואתה" העצמית

גם lretaeיומשך ielbaעלֿידי נעשה זה הרי –dxezd:

(אפילו) קדמה ישראל של שמחשבתן אףֿעלֿפי
שירדו לאחרי מכלֿמקום, ו), סעיף (כנ"ל לתורה
עלֿידי הקב"ה עם שלהם ההתקשרות נעשית למטה,

dxezdואורייתא באורייתא מתקשראן שישראל ,

ו)58בקודשאֿבריךֿהוא (סתים ובפרט ,zeinipt,התורה
ו)פנימיות ד(סתים ההתקשרות נעשית שעלֿידה

דקודשאֿבריך67ֿשבישראל ו)פנימיות ה(סתים עם
העצם68הוא התקשרות גם מתגלית ועלֿידיֿזה ,

מהתורה שלמעלה הקב"ה עם .69דישראל

(ההתקשרות תצוה" ד"ואתה ההקדמה לאחרי ולכן,
"ויקחו בכתוב ממשיך הקב"ה), עם דישראל העצמית

הוא70אליך "שמן" – למאור" כתית זך זית שמן

תורה החכמה, התורה,71בחינת פנימיות ובפרט ,

שזהו72כידוע שבתורה, דרזין רזין על מורה ששמן
ה" אור,xe`n"73ענין בחינת הוא דתורה נגלה כי, ,

"מאור" בחינת היא התורה .74ופנימיות

גם נמשך זה lretaוענין dcearaנר "להעלות –

שלמעלה העצמית שההתקשרות היינו, תמיד",
ומאירה נמשכת תמיד") . . תצוה ("ואתה כו' משינויים

"להעלות ובפועל, תמיד",75בגלוי נר

" למטה: מלמעלה היא זו cinzוהמשכה xp– "

תמיד" "נר שהיא ו"76תורה, ,xwea cr axrnקיום – "

ג), סעיף (כנ"ל וכו' המצוות

בוקר") עד ("מערב המצוות פרטי שגם נעשיםועד
ב" cinzחדורים xpכנ"ל) התורה עם ש"חי" מכיון ,

ד). סעיף

ענין גם יש בוקר" עד שב"מערב לומר, יש ועוד
תמיד") "נר לאחרי בא (ולכן תמיד" מ"נר יותר נעלה
הקצה מן בתכלית שינוי ובוקר, דערב השינויים כי, –
שבאיןֿ באופן וההוספה העליה על מורה הקצה, אל
באופן רק לא היא שהעבודה היינו לגמרי, ערוך
של באופן גם אלא תמיד", "נר כסדרם", ד"תמידים

כהלכתם" בוקר"77"מוספים עד "מערב ,78.
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רס"ו.64) רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
ובכ"מ.65) דברים. ר"פ א. מז, בחוקותי לקו"ת ראה
להזכיר66) יכול שאינו במצב שנמצא מפני היא לכך שהסיבה ואף

הרי, – כו' קטנות של במצב להיותו היינו, נט"י), (לפני שם
היא הקב"ה עם דישראל העצמית ישראלdeyaההתקשרות כל אצל

בנקודה שבאה והתקשרות בהודאה גם ובמילא, ומצב, מעמד בכל
הנקודה ישנה מהשגה, שלמטה וביטול הודאה (לכאורה), חיצונית
האמור (ע"ד שלמעלה העצם עם הנשמה עצם דהתקשרות הפנימית

העצמות). פשיטות עם קשורה פשוט דאיש שהפשיטות
פנימיות67) עצמיות – הקטורת) (מזבח הפנימי מזבח של ענינו

ועוד). ב. פו, דרמ"צ ד. עח, סוכות דרושי (לקו"ת הלב
ובכ"מ.68) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה
ע"י69) נתגלה לתורה קדמה ישראל של שמחשבתן זה שענין כמו
התורה.

ואתה70) (סד"ה אליך" ב"ויקחו הפנימי מהפירוש גם ולהעיר
– ועי"ז תורה. משה, של לבחינתו עצמם את שיקחו – תש"ד) תצוה

ש" מ'), (תורה תרומה" לי תניא`ize"ויקחו (ראה לוקחים" אתם
החכמה). בחי' מתורה, (למעלה ממש "אותי" פמ"ז),

יג,71) (הוריות שנה ע' של תלמודו מחזיר זית ששמן גם ולהעיר
א'תקמו). ע' אוה"ת סע"ג. פא, שם תו"א וראה ב.

ובארוכה72) רנ). (ע' הנ"ל תצוה ואתה הק"שד"ה שער אמ"ב –

ואילך. פנ"ד
שם)73) ואוה"ת (תו"א הביטול ענין (למאור)", "כתית גם וצ"ל

כולל בתורתך", לבי פתח (ועי"ז) תהי' לכל כעפר ד"ונפשי שזהו"ע –

אף כו' להלן "מה כו', וביראה באימה הוא עצמו התורה שלימוד גם
ב). סז, יתרו בתו"א נתבאר – וש"נ א. כב, (ברכות כו'" כאן

פנימיות74) על דקאי למוטב", מחזירו שבה "המאור כמאמר
הבית תורת זאת ד"ה רנ). (ע' הנ"ל תצוה ואתה ד"ה ראה – התורה

פ"י. הנ"ל
מאלי'"75) עולה שלהבת שתהא עד "מדליק דייקא, "להעלות"

פרשתנו). ריש (פרש"י
נר76) "להעלות (בפירוש הנ"ל הבית תורת זאת סד"ה וראה

ג"כ יהי' לבד, אור בחי' שהוא שבתורה גליא שהוא נר ש"גם תמיד")
עיי"ש. דוקא, משה ע"י שזהו ומסיים, תמיד", במדריגת

בשנת77) ביותר מודגש ומוספים דתמידים שהחיבור להעיר,
הוא העיבור כי, - ראשון* אדר העיבור, בחודש ובפרט העיבור,
הרמב"ם בשיעורי (כמבואר החמה לשנת הלבנה שנת להשוות בשביל
שיש (לבנה, דמוספים החיבור – האדם בעבודת שענינו אלו), דימים

(חמה). תמידים עם וחידוש) שינוי בה
ע"פ שעושין "בזמן הש"ק, דיום הרמב"ם שיעור עם לקשר ויש

החיבור – רפ"ו) קדה"ח (הל' כו'" ויודעין מחשבין היו ,i`xc'הראי'

עם תמידים, השינוי, גםoeaygהעדר (ראה הוספה גם כולל שינוי, ,

.(67 ע' חכ"א לקו"ש
אינו העיבור בשנת מצוה בר ונעשה באדר שנולד מי שלכן, (*



לי h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

.Èקורין שבו הזמן עם לעיל האמור כל לקשר ויש
לפורים, בסמיכות – תצוה" "ואתה פרשת בתורה
ובהדגשה קטן, לפורים בסמיכות – העיבור ובשנת

היא תצוה פרשת ששבת – זו בשנה axrמיוחדת

קטן: פורים
ענין עם קשור קטן) פורים (ועלֿדרךֿזה פורים
כידוע היהדות, נקודת עצם שמצד 79המסירתֿנפש

להם שהיה מפני היה היהודים הצלת סיבת ש"עיקר
ישראל בני שהיו הימים "שכל באחד", נפש מסירת
משך כמעט הזמן שנמשך המן, גזירת מפני בסכנה
יום בכל ממש נפש מסירת בבחינת כולם היו שנה,
מוכנים היו ושעה שעה בכל כי שעה, ובכל עת ובכל
ולא חסֿושלום, דת לעבור ולא כו' נפשם למסור
חסֿ חוץ מחשבת מהן אחד שום (דעת) על עלתה
ההתקשרות בגילוי אצלם שהאיר היינו, ושלום",

הקב"ה עם תצוה"80העצמית ד"ואתה ענין שזהו ,81.

ומצוות דתורה העבודה בפרטי גם נמשך זה וענין
שכתוב כמו מה82– "קיימו היהודים", וקבלו "קיימו
כבר" שכתוב83שקבלו וכמו תורה, במתן 85"וקבל84,

היה תורה שבמתן לעשות", החלו אשר את היהודים
הקבלה ועיקר בלבד, התחלה לעשות", "החלו רק
בפרטי גם חודרת שהמסירתֿנפש היינו, בפורים, היתה

ומצוות דתורה .86העבודה

ובמיוחד כולל התורה, בלימוד – יותר ובפרטיות
בחינת התורה, "לבסומיoiidפנימיות (ביין,87שבתורה,

ידע" דלא עד שבתורה).. מיין עלֿדרך88החל –

למאור". גו' שמן אליך "ויקחו

מתוך זה עדdgnyוכל מצוה), ושל תורה (של
ידע") דלא ("עד והגבלה ממדידה שלמעלה לשמחה
וממשיך ומפרנס "הרועה אהרן של פעולתו עלֿדרך –
שמחה ושמחה", אורה בחינת ישראל נשמות לכללות

מצוה בוקר"89של עד "מערב הענינים פרטי בכל ,90.

ונקודת ה'עצם' בחינת שהמשכת לומר, ויש
היא בפרטים, דהתחלקות באופן בעבודה היהדות
קטן פורים בה שיש – העיבור בשנת יתירה בהדגשה
הוא "פור ד"פורים", שהענין היינו גדול, ופורים

הנפש91הגורל" לעצם שרומז וחודר92, נמשך ,

ו"קטן" ד"גדול" לפרטים .93בהתחלקות

.‡È:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
הוא – קטן פורים ערב תצוה", "ואתה פרשת שבת
להתחזק מיוחדת כח נתינת בו ויש ביותר מסוגל זמן
העצמית (ההתקשרות והמסירתֿנפש האמונה בענין
העבודה פרטי בכל שחודרת כפי הקב"ה) עם דישראל

ממש, בפועל ומצוות התורה דקיום

פנימיות בלימוד ההוספה עלֿידי – ובמיוחד כולל
שעלֿזה החסידות, בתורת שנתבארה כפי התורה

בלב94נאמר ועבדהו (ועלֿידיֿזה) אביך אלקי את "דע
,95שלם"

מורי כ"ק הדור, נשיא של החסידות תורת – ובפרט
דמשה אתפשטותא דורנו, נשיא אדמו"ר 96וחמי
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בנ"כ ושקו"ט ס"י. סנ"ה או"ח (רמ"א השני אדר עד מצוה בר נעשה
שם).

נעשה78) בוקר") עד ("מערב וההוספה העלי' שענין גם כולל
בכתוב שמסיים כפי ונצחי, קבוע באופן תמיד") ("נר תמידי סדר

לדורותם". עולם "חוקת בוקר") עד "מערב (לאחרי
א.79) צז, שם גם וראה ד. קכ, בהוספות מג"א תו"א
המס"נ80) ע"ש – "יהודים" בנ"י נקראים המגילה שבכל להעיר,

"ישראל". מהשם מעלה גם בו שיש שי"ל היהדות, נקודת עצם שמצד
ע"י אם כי ותוארים, משמות שלמעלה ית' לעצמותו היא והתקשרותם

) א)),lkaהודאה מ, קידושין א. יג, מגילה (ראה כדרז"ל – התורה
קכא, ב. ק, מג"א (תו"א הקב"ה של שמו נזכר לא המגילה בכל שלכן,
201 ע' חכ"א לקו"ש (ראה כו' וקוץ אות בשום אתרמיז דלא בחי' ב),

וש"נ). ואילך.
דפורים81) מהשייכות גם mixetkdלהעיר meilבכ"ף פורים, (כמו

וחותם בסיום נזכר שאודותיו ב)) (נז, תכ"א תקו"ז – בלבד הדמיון
תצוה". "ואתה פרשת

כז.82) ט, אסתר
א.83) פח, שבת
כג.84) שם,
לשון85) ישראל, שם ויחן נאמר במ"ת "כי – יחיד לשון "וקבל"

שקבלו הגמר הי' שאז בפורים ולכן . . אחד איש כולם הם כאילו יחיד,
אחד איש הם כאילו יחיד, לשון וקבל נאמר לכך במ"ת, שהחלו מה
והשגה, מהשכל שלמעלה פשוט רצון בבחינת ית' בו שנתדבקו . .

אחד רצון אלא אינו כאילו יחד, בו משתווים כולם זו בבחי' הנה
ואילך). סע"ד צז, מג"א (תו"א אחד" כאיש יחד מכולם

הכתיב86) היהודים" וקבלו "קיימו בפסוק שגם שם תו"א ראה
ולא הזמן כשעבר "אח"כ כי, – "וקבלו" הוא הקרי ורק "וקבל", הוא

כו', השגתו לפי אחד כל שמקבל וקבלו, הקרי נאמר בגלוי, המס"נ הי'
כו'", עכ"פ בכח . . מס"נ יש א' בכל מ"מ שהרי וקבל, הכתיב ומ"מ

לקמןoiireעיי"ש. (נסמן תרפ"ז קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה
.(99 הערה

ב.87) ז, מגילה
של88) הידיעה תכלית כענין והוא א"ס, דעצמות ההרגש א"בחי'

לא אשר הא"ס את ולהכיר לידע בנפש הדעת בחי' שיש היינו נודע,
הבית תורת זאת ובד"ה רמט). (ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה כו'" נודע

עיי"ש). מיין, גם שלמעלה שבתורה השמן ענין שזהו פ"י, הנ"ל
א'תקסה89) ע' – ובארוכה פרשתנו. ריש ואוה"ת תו"א ראה

בפוריא. לבסומי לענין זה מקשר א'תקסח) (ע' ושם ואילך.
בערב90) הנרות שהעלאת פ"י הנ"ל תצוה ואתה ד"ה ראה

אוה"ת גם (וראה בצפרא ושמחה ברמשא רננא הו"ע בבוקר והטבתם
א'תקנג). ע' שם

ז.91) ג, אסתר
ובכ"מ.92) א. קכא, ד. צג, מג"א תו"א ראה
(93litdמלמטה או למטה, מלמעלה שהוא הגורל, הוא פור

גדול. (פורים) ואח"כ קטן, (פורים) – למעלה
ועוד.94) ב. קנו, (קו"א) תניא וראה ט. כח, דה"א
פ"י.95) הנ"ל הבית תורת זאת ד"ה ראה
רע"א).96) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז ראה
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ד"קיימא" הענין מתחיל שבו סיהרא117קטן)
אדר118באשלמותא" י"ד – גופא ובזה ,oey`x,

שנקראים המקדש, ובית משיח עם קשור ש"ראשון"
דכתיב המקדש, בית "בנין כבוד119"ראשון", כסא

משיח של ושמו מקדשנו מקום מראשון מרום
הנם"120דכתיב הנה לציון .121ראשון

תצוה" ד"ואתה הענין גם יהיה בתכלית122ואז
והיו מוריך עוד יכנף "לא כי, – והגילוי השלימות

מוריך" את רואות בכל123עיניך ויאיר שיתגלה (ועד
העלם מלשון שמהפכים124העולם, בוקר", עד "מערב ,

ל"בוקר" ואומר125ה"ערב" באצבעו שמראה ובאופן ,(

זה פעמים וב' הוי'126זה, זה גו' זה אלקינו "הנה ,

לו" "נגילה127קוינו – השמחה שלימות ומתוך ,

בישועתו" ראשם"127ונשמחה על עולם "שמחת ,128.

עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - לנו תהיה וכן
גו' ובזקנינו "בנערינו ממש, ומיד תיכף צדקנו משיח

ובבנותינו" ו"הקיצו129בבנינו עפר"130, שוכני ,131ורננו

"קהל יחדיו, וכולנו בראשם, דורנו נשיא אדמו"ר וכ"ק
הנה"132גדול" "ישובו - הקדושה133, לארצנו ,

פב (במזמור הכתוב ובלשון הקודש, עיר ולירושלים
"ולציון134בתהלים – יולד135) ואיש איש יאמר

יכוננה136בה" ש"הוא עליון".137,
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רע"א.117) פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו. פט"ו, שמו"ר וראה א. רטו,

וי"ב118) יום "כ"ט הוא ומולד" מולד כל שבין "הזמן שהרי
דיום שיעור – ה"ג פ"ו קדה"ח הל' (רמב"ם חלקים" ותשצ"ג שעות
ומולד מולד כל שבין הזמן אמצע – הלבנה ששלימות ונמצא, הש"ק),
של הם א' ואדר שבט דחדשי ולהעיר השלושים. ביום כבר מתחיל –

יום. שלושים
יב.119) יז, ירמי'
כז.120) מא, ישעי'
וש"נ.121) .356 ע' חי"ט לקו"ש וראה א. ה, פסחים
טעמי122) – התורה פנימיות גילוי למאור", גו' "שמן גם כולל

ולהעיר רנ). ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה לבוא לעתיד שיתגלו תורה
אורי קומי כמ"ש משיח, זהו למאור שמן ארז"ל א'תקמו: ע' מאוה"ת

אורך. בא כי
א).123) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ובכ"מ.124) ג. ב, ואתחנן ד. לז, שלח לקו"ת ראה
סתרו",125) חושך ד"ישת הבחי' בו שמגלים עי"ז – גם כולל

אוה"ת גם (וראה יאיר" כיום ש"לילה ועד כאורה", "כחשיכה ששם
א'תקנא). ע' פרשתנו

ספכ"ג.126) שמו"ר
ט.127) כה, ישעי'
יא.128) נא, יו"ד. לה, שם
ט.129) יו"ד, בא
יט.130) כו, ישעי'
בהפצת131) דורנו נשיא של שליחותו למלא שזכו אלו ובפרט

השייך ענין – וכו' פירות ופירי דפירות ובאופן חוצה, המעיינות
ראשון. ביום המצבה* להקמת בקשר במיוחד

ועד יו"ר ז"ל, גורארי' שמרי' ר' הרה"ח הרה"ג של קברו על (*

כ"ק חדב"נ ליובאוויטש, תמימים תומכי הישיבות דמרכז הפועל
שליט"א אדמו"ר כ"ק – יבדלח"ט – של וגיסו נ"ע, מהוריי"צ אדמו"ר

(המו"ל).
ד"קהל",132) הענין אפילו ניכר (שלא ממש אחת למציאות ועד

הערה (כנ"ל יחיד לשון היהודים" "וקבל ע"ד כו"כ), של התקהלות
(ראה הגלות סיבת ביטול ישראל, ואחדות ישראל אהבת ע"י – (85

ב). ט, יומא
ז.133) לא, ירמי
ה.134) פסוק
הוי'135) ז"פ ויעקב הוי' ו"פ בגימט' שציון מהמובא להעיר

וס"ו). ס"ז אגה"ק (וראה
"ציון",136) – האמיתית מציאותו מישראל כאו"א אצל שמתגלה

ואילך ס"ט בשלח ש"פ משיחות קונטרס בארוכה (וראה היחידה בחי'
הארבעים). שנת המזמור, אמירת לזמן השייכות – שם ובהערות

אדנֿי137) "מקדש בביהמ"ק מ"ש ע"ד דייקא, eppek"יכוננה"

כי, דייקא, "כוננו" ע"יeziiyrידיך", ממארז"לl`xyiהיא כמובן ,

וארץ, שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים א) ה, (כתובות
שמים, טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף כתיב וארץ שמים דבמעשה
כוננו אדנֿי מקדש ה' פעלת לשבתך מכון כתיב צדיקים ובמעשה

צדיקים". "מעשה הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש היינו, ידיך",
ממעשה יותר צדיקים מעשה ש"גדולים הטעם כי, – בזה וההסברה

שזהו"ע אין, מיש שעושים לפי הוא, וארץ", xzeiשמים lecbממעשה
צדיקים"), ("מעשה ישראל של בכחם אלא שאינו ליש, מאין שו"א,
לא לאין) (מיש מישקל ליש) (מאין יהבי מיהב שמיא ש"מן לפי
שכללות ונמצא, תרפ"ה), צדיקים מעשה גדולים ד"ה (ראה שקלי"
לאין) היש ביטול ע"י בתחתונים ית' לו (דירה והמקדש המשכן ענין

צדיקים". "מעשה ישראל, של עבודתם ע"י נעשה

h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

תצוה", ד"ואתה הענין נעשה שעלֿידו שבדורנו,
האמונה בענין ישראל את ומפרנס שרועה עלֿידיֿזה

בפנימיות שתומשך "הסיוע97והמסירתֿנפש אשר, ,

ראשי שהם משה בבחינת ההתקשרות עלֿידי הוא לזה
דמשה" אתפשטותא ישראל עלֿידי98אלפי ובפרט ,

כו'. תורתו לימוד

במיוחד לעורר יש – קטן פורים בערב ובעמדנו
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמרו לימוד אודות
תרפ"ז דשנת היהודים וקבל המתחיל' 'דיבור דורנו

תצוה",99(פרז"ת) ד"ואתה הענין בארוכה נתבאר שבו ,

והמסירתֿנפש האמונה את לפרנס משה של פעולתו
זמן (ועלֿדרך כמו הגלות, בזמן ובפרט שבישראל,

ד"כתית" במצב ואסתר, מרדכי בימי המן) ,100גזירת

שם (כמבואר עצמו למאור מגיעים שעלֿידיֿזה
אמירת בעת ומצב המעמד גם שהיה כפי – בארוכה)

ומפורסם כידוע תרפ"ז, קטן בפורים פרשת101המאמר
בסכנות להתחשב מבלי המאמר דאמירת הדברים
ובידעו כו', תחילה שהזהירוהו לאחרי שבדבר,
(ועד כו' דבריו את ששומעים מרגלים שנמצאים
ואףֿעלֿפיֿכן, ההיא), בשנה המאסר בא זה שבעקבות
לעמוד עצומה בהתלהבות השומעים קהל כל את עורר

המסירתֿנפש. תוקף בכל ומצוות התורה קיום על

.·Èבשבת ציבור צרכי על ובפרט102ומפקחין ,

לימודaxrcבשבת שהתחלת טוב ומה קטן, פורים
בלימוד ולהמשיך עצמו, השבת ביום תהיה המאמר

וכו'.המאמר קטן פורים ובשושן עצמו קטן בפורים
קטן פורים עניני כל קיום על נוסף – זה 103וכל

גדול" ל"פורים ההכנה גם כולל קטן, פורים 104ושושן

סתם, פורים לגבי עילוי בו ניתוסף העיבור (שבשנת
גדול" "פורים נקרא הלכות105שאז לימוד עלֿידי – (

וכו'. החסידות בתורת פורים ודרושי פורים,

(תורה) המאמר לימוד עם שביחד – טוב ומה
(כרגיל בצדקה גם יוסיפו קטן, פורים ושושן בפורים
משפט וצדקה, דתורה הענינים ב' לקשר בכגוןֿדא

ענין106וצדקה עם במיוחד קשור פורים שהרי, ,(

לאביונים" "מתנות – ש"כל107הצדקה ובאופן ,

לו" נותנים יד .108הפושט

בשמחה, ההוספה – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בשמחה" מרבים אדר אדר109"משנכנס גם שכולל ,

לישראל היו נסים "ימי רש"י בפירוש כמרומז ראשון,
חודשgqteפורים עם קשורה דפסח הגאולה שגם ,"

והרי ישראל, של מושיען רבינו, משה נולד שבו אדר,
אדר ז' עם קשורה פטירתו) (כמו רבינו משה לידת גם

.110ראשון

.‚Èפרשת (בשבת קטן פורים לפני שעוד ויהיֿרצון
לגאולה" גאולה "מיסמך כבר יהיה גאולת111תצוה) –

משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה פורים
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי .112צדקנו,

בענין הרי, – קטן פורים אודות שמדובר ואף
כי "יעקב ישראל, של מעלתם מתבטאת הקטנות

הקטן"113קטן" הוא "דוד ללבנה114, דומין ולכן ,

הקטן" "המאור ללבנה, באים115ומונין ועלֿידיֿזה ,
בגאולה - יהיה" גדול הקטן "זה – האמיתית לגדלות
להתחדש עתידים "שהם והשלימה, האמיתית

(פורים116כמותה" בחודש ל)י"ד ב(סמיכות ובפרט ,
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ופט"ו.97) פ"ד הנ"ל היהודים וקבל ד"ה ראה
הנ"ל.98) הבית תורת זאת ד"ה
ואילך.99) קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. לו ע' ח"ז ב"התמים" נדפס

ואילך. 180 ע' תשי"א
אין100) שלפנ"ז) בדורות שעברו מה כל (לאחרי אלה ובימינו

הביטול ע"י בתורה*, "כתית" אם, כי ח"ו, כפשוטו, ב"כתית" צורך
אלא שבירה**, של באופן ח"ו לא אבל, תהי'", לכל כעפר ד"נפשי

שמחה. ומתוך נועם, בדרכי
בלימ היגיעה שע"י כידוע וחומר*) קל דא "בחומר התורה, וד

תו"א (ראה הגלות שעבוד י"ח יוצאים כו'", הלכתא ליבון דא ובלבנים
שמות). ר"פ

ועוד) .90 ע' תש"ב (סה"ש הידוע מהסיפור גם ולהעיר (**

ה"כתית" ענין – התאוה (ביטול טבק קופסת ביטל הזקן שאדמו"ר
עי"ז אלא שבירה, ע"י לא ג)) פא, פרשתנו תו"א (ראה בעבודה
של לענין בו והשתמש לקופסא, המכסה שמחבר החוט שהוציא

.854 ע' ח"ג לקו"ש ראה – התפילין) (לכוין קדושה
ואילך.101) רפח ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. עו ע' שם "התמים" ראה

ואילך. 195 ע' תשי"א
וש"נ.102) א. קנ, שבת ראה
להרבות103) שחייב ד"י"א תרצז) (סו"ס הרמ"א לשון פשטות

קצת ירבה מ"מ כן נוהגין ואין ראשון שבאדר בי"ד ושמחה במשתה

משמע, תמיד", משתה לב וטוב המחמירים ידי לצאת כדי בסעודה
שושן גם בזה כלל שלא וצ"ע שמחה. של למשתה כוונתו דב"משתה"

"תמיד". שמסיים ובפרט הסימן, כבהתחלת – קטן פורים
בתורה104) ההוספה ע"י – קטן לפורים מההכנה וק"ו במכ"ש

כמדובר השבת), יום גם (כולל השבוע כל במשך וגמ"ח תפלה
קצת. בפרט שעברה דשבת בהתוועדות

לשו"ע105) השלמה יענך). למנצח (לפני אדה"ז בסידור כ"ה
ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז

דברים.106) ר"פ לקו"ת וראה כז. א, ישעי' ע"פ
כב.107) ט, אסתר
ס"ג.108) סתרצ"ד או"ח טושו"ע הט"ז. פ"ב מגילה הל' רמב"ם
סע"א.109) כט, תענית
וש"נ.110) .344 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה
סע"ב.111) ו, מגילה
טו.112) ז, מיכה
ה.113) שם, ב. ז, עמוס
ב.114) ס, חולין וראה יד. יז, ש"א
ג.115) פ"ו, ב"ר שם). מהרש"א (ובחדא"ג א כט, סוכה ראה
א).116) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח



לג h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

ד"קיימא" הענין מתחיל שבו סיהרא117קטן)
אדר118באשלמותא" י"ד – גופא ובזה ,oey`x,

שנקראים המקדש, ובית משיח עם קשור ש"ראשון"
דכתיב המקדש, בית "בנין כבוד119"ראשון", כסא

משיח של ושמו מקדשנו מקום מראשון מרום
הנם"120דכתיב הנה לציון .121ראשון

תצוה" ד"ואתה הענין גם יהיה בתכלית122ואז
והיו מוריך עוד יכנף "לא כי, – והגילוי השלימות

מוריך" את רואות בכל123עיניך ויאיר שיתגלה (ועד
העלם מלשון שמהפכים124העולם, בוקר", עד "מערב ,

ל"בוקר" ואומר125ה"ערב" באצבעו שמראה ובאופן ,(

זה פעמים וב' הוי'126זה, זה גו' זה אלקינו "הנה ,

לו" "נגילה127קוינו – השמחה שלימות ומתוך ,

בישועתו" ראשם"127ונשמחה על עולם "שמחת ,128.

עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - לנו תהיה וכן
גו' ובזקנינו "בנערינו ממש, ומיד תיכף צדקנו משיח

ובבנותינו" ו"הקיצו129בבנינו עפר"130, שוכני ,131ורננו

"קהל יחדיו, וכולנו בראשם, דורנו נשיא אדמו"ר וכ"ק
הנה"132גדול" "ישובו - הקדושה133, לארצנו ,

פב (במזמור הכתוב ובלשון הקודש, עיר ולירושלים
"ולציון134בתהלים – יולד135) ואיש איש יאמר

יכוננה136בה" ש"הוא עליון".137,
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רע"א.117) פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו. פט"ו, שמו"ר וראה א. רטו,

וי"ב118) יום "כ"ט הוא ומולד" מולד כל שבין "הזמן שהרי
דיום שיעור – ה"ג פ"ו קדה"ח הל' (רמב"ם חלקים" ותשצ"ג שעות
ומולד מולד כל שבין הזמן אמצע – הלבנה ששלימות ונמצא, הש"ק),
של הם א' ואדר שבט דחדשי ולהעיר השלושים. ביום כבר מתחיל –

יום. שלושים
יב.119) יז, ירמי'
כז.120) מא, ישעי'
וש"נ.121) .356 ע' חי"ט לקו"ש וראה א. ה, פסחים
טעמי122) – התורה פנימיות גילוי למאור", גו' "שמן גם כולל

ולהעיר רנ). ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה לבוא לעתיד שיתגלו תורה
אורי קומי כמ"ש משיח, זהו למאור שמן ארז"ל א'תקמו: ע' מאוה"ת

אורך. בא כי
א).123) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ובכ"מ.124) ג. ב, ואתחנן ד. לז, שלח לקו"ת ראה
סתרו",125) חושך ד"ישת הבחי' בו שמגלים עי"ז – גם כולל

אוה"ת גם (וראה יאיר" כיום ש"לילה ועד כאורה", "כחשיכה ששם
א'תקנא). ע' פרשתנו

ספכ"ג.126) שמו"ר
ט.127) כה, ישעי'
יא.128) נא, יו"ד. לה, שם
ט.129) יו"ד, בא
יט.130) כו, ישעי'
בהפצת131) דורנו נשיא של שליחותו למלא שזכו אלו ובפרט

השייך ענין – וכו' פירות ופירי דפירות ובאופן חוצה, המעיינות
ראשון. ביום המצבה* להקמת בקשר במיוחד

ועד יו"ר ז"ל, גורארי' שמרי' ר' הרה"ח הרה"ג של קברו על (*

כ"ק חדב"נ ליובאוויטש, תמימים תומכי הישיבות דמרכז הפועל
שליט"א אדמו"ר כ"ק – יבדלח"ט – של וגיסו נ"ע, מהוריי"צ אדמו"ר

(המו"ל).
ד"קהל",132) הענין אפילו ניכר (שלא ממש אחת למציאות ועד

הערה (כנ"ל יחיד לשון היהודים" "וקבל ע"ד כו"כ), של התקהלות
(ראה הגלות סיבת ביטול ישראל, ואחדות ישראל אהבת ע"י – (85

ב). ט, יומא
ז.133) לא, ירמי
ה.134) פסוק
הוי'135) ז"פ ויעקב הוי' ו"פ בגימט' שציון מהמובא להעיר

וס"ו). ס"ז אגה"ק (וראה
"ציון",136) – האמיתית מציאותו מישראל כאו"א אצל שמתגלה

ואילך ס"ט בשלח ש"פ משיחות קונטרס בארוכה (וראה היחידה בחי'
הארבעים). שנת המזמור, אמירת לזמן השייכות – שם ובהערות

אדנֿי137) "מקדש בביהמ"ק מ"ש ע"ד דייקא, eppek"יכוננה"

כי, דייקא, "כוננו" ע"יeziiyrידיך", ממארז"לl`xyiהיא כמובן ,

וארץ, שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים א) ה, (כתובות
שמים, טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף כתיב וארץ שמים דבמעשה
כוננו אדנֿי מקדש ה' פעלת לשבתך מכון כתיב צדיקים ובמעשה

צדיקים". "מעשה הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש היינו, ידיך",
ממעשה יותר צדיקים מעשה ש"גדולים הטעם כי, – בזה וההסברה

שזהו"ע אין, מיש שעושים לפי הוא, וארץ", xzeiשמים lecbממעשה
צדיקים"), ("מעשה ישראל של בכחם אלא שאינו ליש, מאין שו"א,
לא לאין) (מיש מישקל ליש) (מאין יהבי מיהב שמיא ש"מן לפי
שכללות ונמצא, תרפ"ה), צדיקים מעשה גדולים ד"ה (ראה שקלי"
לאין) היש ביטול ע"י בתחתונים ית' לו (דירה והמקדש המשכן ענין

צדיקים". "מעשה ישראל, של עבודתם ע"י נעשה

h"nyz'd ohw mixet axr ,devz zyxt zay zegiyn

ד"קיימא" הענין מתחיל שבו סיהרא117קטן)
אדר118באשלמותא" י"ד – גופא ובזה ,oey`x,

שנקראים המקדש, ובית משיח עם קשור ש"ראשון"
דכתיב המקדש, בית "בנין כבוד119"ראשון", כסא

משיח של ושמו מקדשנו מקום מראשון מרום
הנם"120דכתיב הנה לציון .121ראשון

תצוה" ד"ואתה הענין גם יהיה בתכלית122ואז
והיו מוריך עוד יכנף "לא כי, – והגילוי השלימות

מוריך" את רואות בכל123עיניך ויאיר שיתגלה (ועד
העלם מלשון שמהפכים124העולם, בוקר", עד "מערב ,

ל"בוקר" ואומר125ה"ערב" באצבעו שמראה ובאופן ,(

זה פעמים וב' הוי'126זה, זה גו' זה אלקינו "הנה ,

לו" "נגילה127קוינו – השמחה שלימות ומתוך ,

בישועתו" ראשם"127ונשמחה על עולם "שמחת ,128.

עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - לנו תהיה וכן
גו' ובזקנינו "בנערינו ממש, ומיד תיכף צדקנו משיח

ובבנותינו" ו"הקיצו129בבנינו עפר"130, שוכני ,131ורננו

"קהל יחדיו, וכולנו בראשם, דורנו נשיא אדמו"ר וכ"ק
הנה"132גדול" "ישובו - הקדושה133, לארצנו ,

פב (במזמור הכתוב ובלשון הקודש, עיר ולירושלים
"ולציון134בתהלים – יולד135) ואיש איש יאמר

יכוננה136בה" ש"הוא עליון".137,
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רע"א.117) פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו. פט"ו, שמו"ר וראה א. רטו,

וי"ב118) יום "כ"ט הוא ומולד" מולד כל שבין "הזמן שהרי
דיום שיעור – ה"ג פ"ו קדה"ח הל' (רמב"ם חלקים" ותשצ"ג שעות
ומולד מולד כל שבין הזמן אמצע – הלבנה ששלימות ונמצא, הש"ק),
של הם א' ואדר שבט דחדשי ולהעיר השלושים. ביום כבר מתחיל –

יום. שלושים
יב.119) יז, ירמי'
כז.120) מא, ישעי'
וש"נ.121) .356 ע' חי"ט לקו"ש וראה א. ה, פסחים
טעמי122) – התורה פנימיות גילוי למאור", גו' "שמן גם כולל

ולהעיר רנ). ע' הנ"ל תצוה ואתה (ד"ה לבוא לעתיד שיתגלו תורה
אורי קומי כמ"ש משיח, זהו למאור שמן ארז"ל א'תקמו: ע' מאוה"ת

אורך. בא כי
א).123) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ובכ"מ.124) ג. ב, ואתחנן ד. לז, שלח לקו"ת ראה
סתרו",125) חושך ד"ישת הבחי' בו שמגלים עי"ז – גם כולל

אוה"ת גם (וראה יאיר" כיום ש"לילה ועד כאורה", "כחשיכה ששם
א'תקנא). ע' פרשתנו

ספכ"ג.126) שמו"ר
ט.127) כה, ישעי'
יא.128) נא, יו"ד. לה, שם
ט.129) יו"ד, בא
יט.130) כו, ישעי'
בהפצת131) דורנו נשיא של שליחותו למלא שזכו אלו ובפרט

השייך ענין – וכו' פירות ופירי דפירות ובאופן חוצה, המעיינות
ראשון. ביום המצבה* להקמת בקשר במיוחד

ועד יו"ר ז"ל, גורארי' שמרי' ר' הרה"ח הרה"ג של קברו על (*

כ"ק חדב"נ ליובאוויטש, תמימים תומכי הישיבות דמרכז הפועל
שליט"א אדמו"ר כ"ק – יבדלח"ט – של וגיסו נ"ע, מהוריי"צ אדמו"ר

(המו"ל).
ד"קהל",132) הענין אפילו ניכר (שלא ממש אחת למציאות ועד

הערה (כנ"ל יחיד לשון היהודים" "וקבל ע"ד כו"כ), של התקהלות
(ראה הגלות סיבת ביטול ישראל, ואחדות ישראל אהבת ע"י – (85

ב). ט, יומא
ז.133) לא, ירמי
ה.134) פסוק
הוי'135) ז"פ ויעקב הוי' ו"פ בגימט' שציון מהמובא להעיר

וס"ו). ס"ז אגה"ק (וראה
"ציון",136) – האמיתית מציאותו מישראל כאו"א אצל שמתגלה

ואילך ס"ט בשלח ש"פ משיחות קונטרס בארוכה (וראה היחידה בחי'
הארבעים). שנת המזמור, אמירת לזמן השייכות – שם ובהערות

אדנֿי137) "מקדש בביהמ"ק מ"ש ע"ד דייקא, eppek"יכוננה"

כי, דייקא, "כוננו" ע"יeziiyrידיך", ממארז"לl`xyiהיא כמובן ,

וארץ, שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים א) ה, (כתובות
שמים, טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף כתיב וארץ שמים דבמעשה
כוננו אדנֿי מקדש ה' פעלת לשבתך מכון כתיב צדיקים ובמעשה

צדיקים". "מעשה הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש היינו, ידיך",
ממעשה יותר צדיקים מעשה ש"גדולים הטעם כי, – בזה וההסברה

שזהו"ע אין, מיש שעושים לפי הוא, וארץ", xzeiשמים lecbממעשה
צדיקים"), ("מעשה ישראל של בכחם אלא שאינו ליש, מאין שו"א,
לא לאין) (מיש מישקל ליש) (מאין יהבי מיהב שמיא ש"מן לפי
שכללות ונמצא, תרפ"ה), צדיקים מעשה גדולים ד"ה (ראה שקלי"
לאין) היש ביטול ע"י בתחתונים ית' לו (דירה והמקדש המשכן ענין

צדיקים". "מעשה ישראל, של עבודתם ע"י נעשה

אגרות קודש

ב"ה,  ב' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

קדוש  אשר  הידוע  במרז"ל  ממכתבי  באחד  העירותי  כבר  כמדומה  הבריאות,  בענין  ובמ"ש   ...

שמאור  ג"כ  מובן  עיניו"  "מאור  דא  בכגון  רז"ל  ומלשון  אדם,  של  עיניו  למאור  במאד  נוגעים  והבדלה 

שבתורה זאת אומרת פנימיות התורה ועניני' נוגעים וסגולה מיוחדת להם ג"כ למאור שבאדם, וק"ל. ויהי 

רצון שיבשר טוב בהנ"ל וכן בענינים הכללים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה - המחכה לבשו"ט.



`xcלד 'f - devz zyxt zegiyÎihewl

בישראל נזירים ורבו בנדר נדרו רבים מותו... וביום גדולה,

בדורו שהיה כמו היינו אהא בסתם אמר והוא צער. מחמת

כיום או עלי', קבל ונזירות מותו, ביום אדר בז' משה של

עלי'?" קבל ושמחה קאמר, הוולדו

שמחה יום גם הוא אדר שז' אפוא הוא16רואים ומדוע ,

תענית? כיום רק נקבע

הנודר כוונת אם הוא בגמרא שהספק לומר ייתכן לא

קבלת שזוהי – משה מות לאחר שהוא כפי באדר לז' היתה

זה, בעולם משה בחיי אדר לז' התכוון שמא או נזירות,

שמחה יום היה לידתו17שאז אךמפני ,meikתענית יום זהו

zercd lkl,

לשון אחר "הלך הכלל קיים נדרים שבעניני מפני וזאת

אדם" אדר"18בני "ז' אומר אדם כאשר אדם, בני ובלשון ,

מתכוון הוא משה, מות לאחר רב כפיi`ceaזמן אדר לז'

זאת, למרות והנה משה, מות לאחר – האמירה בזמן שהוא

ליום מתכוון שהוא דעה, .20שמחה19קיימת

במסכת להלן: האמור לפי קשה יותר היא השאלה

אדר,21מגילה בחודש פור שנפל "כיוון הגמרא אומרת

שמת בירח פור לי נפל אמר: גדולה. שמחה (המן) שמח

ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע היה ולא משה, בו

באדר שה"בשבעה מובן הללו הגמרא מדברי נולד". באדר

הוא",xabנולד" "ונהפוך והיה מת", באדר "בשבעה על

פורים, .dgnyנס

בכל שמחה יום הוא משה לידת שיום אפוא רואים

שם רש"י פירוש לפי ובמיוחד יום22הזמנים, הוא "כדאי

שיכפר המיתה"23הלידה שזהו24על משתמע מהם אשר –

שמחה .calaיום

.„
¯„‡ ˘„ÂÁ· ‰ÁÓ˘‰ È·‚Ï È"˘¯ ÏÚ È˘Â˜‰

בשמחה,25בגמרא ממעטין אב שמשנכנס "כשם נאמר

בשמחה" מרבין אדר משנכנס בשנה26כך האם לברר: ויש .

"מרב של הענין ראשוןמעוברת באדר גם קיים בשמחה" ין

שני באדר רק ?27או

רש"י פירוש לפי הענין שהסבר נראה –28לכאורה

היו ניסים "ימי – אדר" "משנכנס הגמרא על המפרש

לאדר רק היא שהכוונה הוא – ופסח" פורים לישראל

ואדרבה:29שני לכך, הוכחה אין זה רש"י מפירוש אבל .

להלן. שיוסבר כפי ההיפך, את ממנו ללמוד ניתן

"פסח" את כאן רש"י מוסיף מדוע השאלה: ידועה –

פסח? לכאן קשור כיצד –

מפרשים לענות30יש זו בדרך רוצה שרש"י האומרים

אדר, בחודש רק קיים בשמחה" "מרבין מדוע השאלה על

של הניסים מפני ניסן, בחודש קיים ואיננו פורים, נס מפני

פסח?

גם שאכן, לציין כדי – "ופסח" רש"י: מוסיף כך לשם

שבו. פסח מפני בשמחה מרבין בניסן
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פטירתו16) אחר רב זמן יצחק הולדת ביום שמחה שמצינו להעיר

היום בשמחת המשכן שמחת לערב הקב"ה "שחשב ועד פקודי). ס"פ (תנחומא

שם). (תנחומא אבינו" יצחק בו שנולד

באדר17) בז' דהיינו הוולדו "דביום התוס' מלשון לכאורה כדמשמע

דאכלו משה שנולד "ביום עזריאל הר' בשם (ובשטמ"ק גדולה" שמחה שמחו

לבד שישמח, אז ידע ומי ירחים" ג' "ותצפנהו הרי וצע"ק וחדו")*. ושתו

באדר" בשבעה "כמשה באמרו כיוון שלהם לומר דוחק ולכאורה וב"ב. עמרם

ותצפנהו ואולי –wx.מהמצרים

וש"נ.18) ב. ל, נדרים

מפורש19) שם נזיר בשטמ"ק) הרא"ש בתוספ' (ועד"ז הרא"ש ובפי'

בשיטה ועד"ז ושמחה". משתה יום הוא כן וכמו נולד באדר בז' גם "שהרי

ושמחה". משתה יום "והוה שם נזיר איוורא לחכמי

יין20) שתה ולא בו שמת משה על לומר שיכוין "הן שם: נזיר במאירי

ועפ"ז כלל". גופו בצרכי נתעסק לא ודאי מותו שיום כלומר היום אותו בכל

"ששמח שמצינו כמו באדר" בשבעה "כמשה שכוונתו לאידך, גם י"ל לכאורה

ג. כט, תבא פרש"י ראה – מותו ביום משה"

עמדנו אנו "אף בנ"י שאמרו מזה הי' אז משה שמחת כי אינו, – אבל

שמחה יום באדר ז' יום שיהי' לומר מקום שאין ופשיטא כו'", lklבסיני

zexecdדויחן ביום שמחה יום קבעו שלא (כמו כו' בנ"י אמרו שאז מפני

טז. פי"ב, (במדב"ר ימים בב' למשכן והותר דים כשנדבו ההר, נגד ישראל

ג). לו, ויקהל רמב"ן שמתcereוראה הצער יבטל שזה כ"כ עד – זאת ועוד .(

– הנ"ל בנ"י אמירת משא"כ אדר. בז' קשור שמת הצער אחר: בסגנון ! אז

ופשוט.ielibה"ז במקום. וחפצים דבקים שהם מעמדם

ב.21) יג,

ובשבעה.22) ד"ה

ב))23) (נז, (תכ"א בתקו"ז מש"כ ע"פ לכפרה פורים משייכות להעיר

"כֿפורים". הוא ד"כפורים"

קצת.24) לשון בשינוי – שבש"ס וברש"י שבע"י. ברש"י כ"ה

סע"א.25) כט, תענית

כתבו26) שלא בהטעם שקו"ט וכבר סק"ה. תרפ"ו סי' במג"א הובא

דבריו על שהקשה ומה סק"ס. או"ח חת"ס שו"ת (ראה בטושו"ע ולא הרמב"ם

שיחת – ובארוכה בהערה. 338 ע' חי"א לקו"ש וראה תרפו). סי' או"ח בנמוקי

ואכ"מ. תשל"א. תשא וש"פ פורים

כ"כ.27) פשוט שאי"ז מוכח גופא ומזה .29 שבהערה יעב"ץ שאילת ראה

משנכנס.28) ד"ה שם תענית

כו'".29) עוד "וי"ל ספ"ח ח"ב יעב"ץ שאילת שו"ת ראה

סק"ח.30) תרפה סי' או"ח א"ר

meia" y"`xd 'ita f"cre "l`xyia mixifp eaxe xcpa excp miax `nzqn xc`a 'fa ezen meia" (`"k ,dyn zzin xg`l dzr xc` 'fl ezpeek oi`y) zny dfa yxtny enke (*

.l`ixfr 'xd mya w"nhya d"ke ."'ek xhtpy

xc` 'f ± devz zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
‡ÏÂ ,‰˘Ó ˙¯ÈËÙÏ ˜¯ ÊÓ¯ ‰Âˆ˙ 'Ù· ˘È ÚÂ„Ó

?Â˙„ÈÏÏ
רבנו משה פטירת יום באדר, שז' ברוב1ידוע חל, ,

בספרים בתורה. תצוה פרשת קריאת לזמן בקירוב השנים,

היא2שונים תצוה שפרשת בעובדה לכך הרמז מובא

פרשת לאחר משה, מלידת בתורה, היחידה הפרשה

משה3שמות של שמו בה נזכר שאין רמוזה4, וכך ,

אדר. בז' משה של הסתלקותו

אברהם" ב"מגן לכתוב מתאים מעוברת5זה שבשנה ,

באדר היא אדר ז' ראשוןoey`xתענית אדר ז' דוקא כי –

תצוה. לפרשת בקירוב חל

משה לידת יום גם הוא אדר ז' להבין: כדברי6יש ,

של7הגמרא שנותיהם וממלא יושב הוא "הקדושֿברוךֿ

לחודש" ומחודש ליום מיום רמז8צדיקים אין ומדוע –

משה? ללידת גם תצוה בפרשת

.·
‰˘Ó ˙„ÈÏÏ Ì‚ ‰˘¯Ù· ÊÓ¯ ˘È˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È�

בפרשה רמוזה משה לידת שגם לומר ניתן פשוט באופן

" הוא הפרשה של ששמה בכך –dz`e"כאשר9תצוה ,

רבנו10הכוונה למשה על11היא רומז הפרשה ששם וכיוון .

הענין רמוז הפרשה שבכל יוצא, כולה, הפרשה של תוכנה

משה. לידת של

ולפי "תצוה", נקראת שהפרשה הדעות, לפי ואפילו

לשון זה הרי – בחומשים). (וכמודפס ישראל cigiמנהג

gkeplל"וידבר כהמשך אל12– אשרdynה' לאמר"

אחיך". "אהרן כתוב "תצוה" לאחר ומיד הענין, בתחילת

הרמזים שני ביניהם מתיישבים כיצד להבין יש אך

משה של שמו כלל בפרשה מוזכר אין אחד, מצד הללו:

זו שבפרשה כך על המצביע של`eppi(דבר ענינו קיים

שני, ומצד dlinמשה) lkשל מילה נקראת זו פרשה של

היא אלו במילים הכוונה כאשר תצוה", "ואתה פרשת

משה? כלפי

.‚
¯„‡ 'Ê ˙È�Ú˙ ÔÈ�Ú ¯·Ò‰ È"Ú Â�·ÂÈ ÌÈ¯·„‰

רק אדר ז' את קבעו מדוע השאלה מתעוררת לכאורה,

משה מות בגלל תענית, בגמרא13כיום והלא ישנה14,

בשבעה "כמשה שאומר אדם של לדינו בקשר שאלה

ב"תוספות" נזירות. קבלת זוהי אם מוסברת15באדר",

שמחה שמחו אדר, בז' דהיינו הוולדו, ש"ביום השאלה,

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

וראה אברהם). (ממגן א' סעיף בפנים ראה – ראשון באדר שענינו (*

בהערה. 204 ע' חכ"ו לקו"ש

סי'1) או"ח טושו"ע תענית. במגילת האחרון מאמר וש"נ. ב. יג, מגילה

בפנים. לקמן וראה ס"ב. תקפ

רמו,2) (זח"ג להטעם סתירה בזה אין וכמובן (ועוד). פרשתנו עינים מאור

כי – מספרך נא מחני משה שאמר מפני שזהו (4 הערה לקמן ראה – ועוד א

בפרשיות צ"ל לכאורה – (ואדרבה תצוה בפ' דוקא למה בעי טעמא עדיין

ixg`ly.ואילך 173 ע' חכ"א לקו"ש וראה – נא). מחני אמירת

ריש3) בעה"ט תורה). משנה עד משה (משנולד זקנים הדר הרא"ש פי'

הרא"ש). כבפי' הוסיפו ובחצע"ג – משה" שנולד ("משעה פרשתנו

פתח4) ד"ה לתחלתו קרוב שה"ש חדש בזהר הנעלם מדרש א. רמו, זח"ג

פרשתנו. ריש רזא ופענח בעה"ט זקנים), (הדר הרא"ש פי' (הא'). ואמר

348 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. לב. לב, תשא בעה"ת רבותינו

ואילך.

וראה5) סרצ"ד. בתה"ד וכ"ה סל"א. מהרי"ל מתשובת סק"ח. שם או"ח

שם, ובמהרי"ל וש"נ). שם (ובנ"כ ס"ז סתקס"ח רמ"א ס"ס. מינץ מהר"י שו"ת

"ועיין ממשיך במג"א אבל באד"ר. מתענין לניסן הסמוך באדר שמת דאף

(והוא באד"ר" ומת מעוברת שהיתה מ"ד דאיכא ע"ב ד' דף יהושע בילקוט

לה). טז, בשלח ממכילתא טו. רמז שם ביל"ש

יעב"ץ (בשאילת (הח"צ שני באדר שצ"ל אלו דעות באחרונים צויין והנה

סקס"ג. חאו"ח חת"ס יא). (ר"ה, עינים פתח בסידורו. היעב"ץ סקי"ז). ח"א

כבר אבל – ועוד) פארדו. לר"ד החמדה שכיות סל"ט. חיו"ד יצחק ויען שו"ת

דנוהגין (ועוד) החדש חיים ארחות ברורה, במשנה השלחן, בערוך כתבו

בדורם. דבנ"י מנין רוב היו אלו במדינות והרי בראשון. להתענות

וש"נ.6) שם. מגילה

א.7) לח, קידושין

וראה8) באד"ר. הוא משה דלידת ענינו מעוברת שבשנה מובן ועפ"ז

זה דלמ"ד שם יעב"ץ שאילת וראה אד"ר. בז' נולד מ"ד דלחד ב יב, סוטה

צדיקים של שנותיהן ממלא שהקב"ה לפי אד"ר בז' שנפטר מיתתו ביום כצ"ל

.63 הערה לקמן וראה כו'.

ב9) להיות "חל סע"ב: כט, מגילה לדחוקdz`eראה יש ושם תצוה",

מדכר "דלא מפורש שם בזח"ג אבל היום. קריאת להתחלת zyxtaשהכוונה

devz dz`eואיהי" הדפוסים) (ברוב שם בז"ח וכ"ה ."zyxt."תצוה ואתה

לקו"ש ראה (אבל הכ"ב פי"ג תפלה הל' להרמב"ם. תפלות בסדר וכ"ה

וֿז. כה, תרומה – בפרש"י ובכ"מ .(3 להערה שוה"ג 105 ע' ח"ז [המתורגם]

ה. ב. ח, צו

נאמרה10) מרע"ה "ולכבוד פרשתנו ריש להחיד"א אנך מחומת להעיר

[המתורגם] לקו"ש שם. עינים מאור כו'". תצוה ואתה הזה בלשון זו פרשה

שם. וחכ"ו חכ"א .356 ע' ח"ב

משא"כ11) משה. של ענינו בשמה שמודגש היחידית הסדרה זוהי והרי

"נשא" תשא", "כי ד(יתור)cereפ' ההדגשה בזה אין למשה שהכוונה אף –

"ותצוה"). (ולא תצוה" "ואתה התיבה

(12.10 שבהערה אנך חומת ראה תרומה. ר"פ

שם.13) טושו"ע

א.14) יד, נזיר

הרא"ש.15) בפי' ועד"ז כמשה. אמר ד"ה שם
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בישראל נזירים ורבו בנדר נדרו רבים מותו... וביום גדולה,

בדורו שהיה כמו היינו אהא בסתם אמר והוא צער. מחמת

כיום או עלי', קבל ונזירות מותו, ביום אדר בז' משה של

עלי'?" קבל ושמחה קאמר, הוולדו

שמחה יום גם הוא אדר שז' אפוא הוא16רואים ומדוע ,

תענית? כיום רק נקבע

הנודר כוונת אם הוא בגמרא שהספק לומר ייתכן לא

קבלת שזוהי – משה מות לאחר שהוא כפי באדר לז' היתה

זה, בעולם משה בחיי אדר לז' התכוון שמא או נזירות,

שמחה יום היה לידתו17שאז אךמפני ,meikתענית יום זהו

zercd lkl,

לשון אחר "הלך הכלל קיים נדרים שבעניני מפני וזאת

אדם" אדר"18בני "ז' אומר אדם כאשר אדם, בני ובלשון ,

מתכוון הוא משה, מות לאחר רב כפיi`ceaזמן אדר לז'

זאת, למרות והנה משה, מות לאחר – האמירה בזמן שהוא

ליום מתכוון שהוא דעה, .20שמחה19קיימת

במסכת להלן: האמור לפי קשה יותר היא השאלה

אדר,21מגילה בחודש פור שנפל "כיוון הגמרא אומרת

שמת בירח פור לי נפל אמר: גדולה. שמחה (המן) שמח

ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע היה ולא משה, בו

באדר שה"בשבעה מובן הללו הגמרא מדברי נולד". באדר

הוא",xabנולד" "ונהפוך והיה מת", באדר "בשבעה על

פורים, .dgnyנס

בכל שמחה יום הוא משה לידת שיום אפוא רואים

שם רש"י פירוש לפי ובמיוחד יום22הזמנים, הוא "כדאי

שיכפר המיתה"23הלידה שזהו24על משתמע מהם אשר –

שמחה .calaיום

.„
¯„‡ ˘„ÂÁ· ‰ÁÓ˘‰ È·‚Ï È"˘¯ ÏÚ È˘Â˜‰

בשמחה,25בגמרא ממעטין אב שמשנכנס "כשם נאמר

בשמחה" מרבין אדר משנכנס בשנה26כך האם לברר: ויש .

"מרב של הענין ראשוןמעוברת באדר גם קיים בשמחה" ין

שני באדר רק ?27או

רש"י פירוש לפי הענין שהסבר נראה –28לכאורה

היו ניסים "ימי – אדר" "משנכנס הגמרא על המפרש

לאדר רק היא שהכוונה הוא – ופסח" פורים לישראל

ואדרבה:29שני לכך, הוכחה אין זה רש"י מפירוש אבל .

להלן. שיוסבר כפי ההיפך, את ממנו ללמוד ניתן

"פסח" את כאן רש"י מוסיף מדוע השאלה: ידועה –

פסח? לכאן קשור כיצד –

מפרשים לענות30יש זו בדרך רוצה שרש"י האומרים

אדר, בחודש רק קיים בשמחה" "מרבין מדוע השאלה על

של הניסים מפני ניסן, בחודש קיים ואיננו פורים, נס מפני

פסח?

גם שאכן, לציין כדי – "ופסח" רש"י: מוסיף כך לשם

שבו. פסח מפני בשמחה מרבין בניסן
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פטירתו16) אחר רב זמן יצחק הולדת ביום שמחה שמצינו להעיר

היום בשמחת המשכן שמחת לערב הקב"ה "שחשב ועד פקודי). ס"פ (תנחומא

שם). (תנחומא אבינו" יצחק בו שנולד

באדר17) בז' דהיינו הוולדו "דביום התוס' מלשון לכאורה כדמשמע

דאכלו משה שנולד "ביום עזריאל הר' בשם (ובשטמ"ק גדולה" שמחה שמחו

לבד שישמח, אז ידע ומי ירחים" ג' "ותצפנהו הרי וצע"ק וחדו")*. ושתו

באדר" בשבעה "כמשה באמרו כיוון שלהם לומר דוחק ולכאורה וב"ב. עמרם

ותצפנהו ואולי –wx.מהמצרים

וש"נ.18) ב. ל, נדרים

מפורש19) שם נזיר בשטמ"ק) הרא"ש בתוספ' (ועד"ז הרא"ש ובפי'

בשיטה ועד"ז ושמחה". משתה יום הוא כן וכמו נולד באדר בז' גם "שהרי

ושמחה". משתה יום "והוה שם נזיר איוורא לחכמי

יין20) שתה ולא בו שמת משה על לומר שיכוין "הן שם: נזיר במאירי

ועפ"ז כלל". גופו בצרכי נתעסק לא ודאי מותו שיום כלומר היום אותו בכל

"ששמח שמצינו כמו באדר" בשבעה "כמשה שכוונתו לאידך, גם י"ל לכאורה

ג. כט, תבא פרש"י ראה – מותו ביום משה"

עמדנו אנו "אף בנ"י שאמרו מזה הי' אז משה שמחת כי אינו, – אבל

שמחה יום באדר ז' יום שיהי' לומר מקום שאין ופשיטא כו'", lklבסיני

zexecdדויחן ביום שמחה יום קבעו שלא (כמו כו' בנ"י אמרו שאז מפני

טז. פי"ב, (במדב"ר ימים בב' למשכן והותר דים כשנדבו ההר, נגד ישראל

ג). לו, ויקהל רמב"ן שמתcereוראה הצער יבטל שזה כ"כ עד – זאת ועוד .(

– הנ"ל בנ"י אמירת משא"כ אדר. בז' קשור שמת הצער אחר: בסגנון ! אז

ופשוט.ielibה"ז במקום. וחפצים דבקים שהם מעמדם

ב.21) יג,

ובשבעה.22) ד"ה

ב))23) (נז, (תכ"א בתקו"ז מש"כ ע"פ לכפרה פורים משייכות להעיר

"כֿפורים". הוא ד"כפורים"

קצת.24) לשון בשינוי – שבש"ס וברש"י שבע"י. ברש"י כ"ה

סע"א.25) כט, תענית

כתבו26) שלא בהטעם שקו"ט וכבר סק"ה. תרפ"ו סי' במג"א הובא

דבריו על שהקשה ומה סק"ס. או"ח חת"ס שו"ת (ראה בטושו"ע ולא הרמב"ם

שיחת – ובארוכה בהערה. 338 ע' חי"א לקו"ש וראה תרפו). סי' או"ח בנמוקי

ואכ"מ. תשל"א. תשא וש"פ פורים

כ"כ.27) פשוט שאי"ז מוכח גופא ומזה .29 שבהערה יעב"ץ שאילת ראה

משנכנס.28) ד"ה שם תענית

כו'".29) עוד "וי"ל ספ"ח ח"ב יעב"ץ שאילת שו"ת ראה

סק"ח.30) תרפה סי' או"ח א"ר

meia" y"`xd 'ita f"cre "l`xyia mixifp eaxe xcpa excp miax `nzqn xc`a 'fa ezen meia" (`"k ,dyn zzin xg`l dzr xc` 'fl ezpeek oi`y) zny dfa yxtny enke (*

.l`ixfr 'xd mya w"nhya d"ke ."'ek xhtpy
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של סוג מאותו הוא אדר בחודש בשמחה" ש"מרבין

אב. בחודש בשמחה" "ממעטין

האחרים החודשים לגבי אב חודש שבין בהבדל

נאמר עליו שדווקא רצויים, בלתי מאורעות בהם שארעו

בו "הוכפלו (א) ענינים: שני קיימים בשמחה", "ממעטין

הגמרא44צרות" כדברי חייב", "יום הוא שגם45(ב) כך, על

וחובה זכאי ליום זכות "מגלגלין כי באב בט' חרב שני בית

רק איננה שהכוונה לומר, יש כך על ואשר חייב". ליום

כדברי כן, לפני גם אלא יום, באותו הראשון הבית לחורבן

ההוא"45הגמרא בלילה העם "ויבכו באב46על "תשעה

אתם הקדושֿברוךֿהוא להם אמר שלהיה, בכיה בכיתם

ואני לדורות".raewחנם, בכיה לכם

של בשמחה מרבין שגם מתקבל לעיל האמור לפי

הניסים, בו שהוכפלו כלומר, לכך, דומה הוא אדר חודש

זכאי. יום והוא

של היחוד הנ"לycegאת בגמרא מוצאים אנו אדר

הפור שנפל "כיוון שמחהycegaבמגילה: שמח אדר

פור לי נפל אמר: היהgxiaגדולה. ולא משה, בו שמת

מכאן נולד". באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע

יום היא אדר בחודש פורים נס להתרחשות שהסיבה רואים

אדר בחודש נפל שהגורל העובדה עצם כלומר, אדר. ז'

על המן גזירת את ארעycegdביטלה מכך וכתוצאה הזה,

פורים הזה.ycegaנס

"מושיען נולד זה שביום היא, אדר ז' של החשיבות

ישראל" מצרים.47של מגלות ישראל בני את שהוציא ,

שני קיימים אדר שבחודש יוצא לעיל האמור מכל

בו שיש חודש זהו הנ"ל: i`kfהענינים meiוכן אדר, ז' –

eltkedהמקור הוא אדר ז' יום כי – והגאולות הניסים בו

פורים וגאולת מצרים גאולת הגאולות: לשתי .48והסיבה

ו "פורים בהוסיפו רש"י כוונת שזוהי לומר ".gqtויש

מפני איננו בשמחה" מרבין אדר "משנכנס של הענין

מפניmixetשמחת אלא אדר), הואycegdy(י"ד הזה

זכאי גם49חודש – לישראל" היו ניסים ל"ימי שגרם ,

שלידתה, לעיל שהוסבר (כפי שללפסח. וסיבתה התחלתה

אדר) ז' היא בפסח ישראל לאחר50ישועת מיד ולכן ,

בשמחה" "מרבין – אדר" .51"משנכנס

" אומרים מדוע מובן להם..."ycegd52כך נהפך אשר

לא פורים נס כי המגילה", לקריאת כשר החודש ו"כל

ביום xc`aהתחיל b"iהיתה הגזירה בתחילת מיד אלא ,

שנפל הגורל, מפני לנס, `xcההכנה ycega'ז נמצא שבו

.53אדר
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בשולחןֿערוך המנויים התענית ימי של הטעם 54את

להתענות וראוי לאבותינו צרות בהם שאירעו הימים "אלו

אופנים: בשני להסביר ניתן אדר, ז' וביניהם בהם",

לאבותינו", צרות בהם שאירעו הימים ש"אלו כיוון (א)

"ראוי מכך וכתוצאה חייבים, ימים השמחה, היפך הם הרי

רצויים. בלתי ענינים התהוות למנוע כדי בהם" להתענות

לישראל" מזל ש"אין למרות היא55כי זה במאמר הכוונה ,

וזכות תפילה רש"יdpzynש"ע"י כדברי לטובה", ,56מזלו

של הענין את להסיר כדי להתענות צריך אלו בימים ולכן

"חייב".

היפך שהם מאורעות אירעו זה שביום כיוון (ב)
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הואיל.44) ד"ה שם כבתוס' בתמוז עשר בשבעה משא"כ ב. יח, ר"ה

שם.45) בתענית

א.46) יד, שלח

וגזרו47) עמדו לוקה הוא במים ישראל של שמושיען ראו שם: וכבסוטה

כו'. למשה דשדיוהו כיון כו' הבן כל

אחת48) דצרה שם ר"ה בתוס' הב' לפי' מתאים זה הרי שעפ"ז וי"ל

ועד"ז שם). הריטב"א חי' וראה עיקר. ב' דפי' שם טו"א (ראה בו הוכפלה

לגאולה"). גאולה "מסמך סע"ב ו, מגילה (ראה גאולות ב' דהיו בנדו"ד

(49" שנק' החודש, כל על פעל האבות הולדת יום שגם gxiלהעיר

א). יא, (ר"ה האיתנים"

(50" תיבת שמעתיק מאחר כי בפירוש לפרטו צריך רש"י qpkpynואין

לישראל היו נסים "ימי הנסmixetאדר", (פרשת דפורים השייכות ויודעים "

ל" לפסחqpkpynדפורים) גם יש השייכות אותה אדר, חודש ימי לכל – אדר"

אדר". לה"משנכנס

אסתר51) בסעודת דפסח ב' דביום לפסח דפורים השייכות על להעיר

לזכר ב' ביום בסעודה דבר איזה לעשות "טוב עכשיו שגם ועוד המן, נתלה

ר או"ח (מג"א זה ס"ב).זה" שם אדה"ז שו"ע סת"צ.

עלתה52) לחודש מחודש הפור הפלת דרק עה"פ שני מתרגום להעיר כן

– דעפ"ז וצע"ק כפרש"י). (ולא בשבוע יום דמפרשו ליום" ד"מיום ולא בידו

הפור. ע"פ נקבע לא בחודש היום

"אר"פ53) שם בתענית הגמרא המשך יומתק כהנ"ל ישראלjkldע"פ בר

באדר נפשי' ולימצי מזלי' דריע באב מיני' לישתמיט נכרי בהדי דינא לי' דאית

מגלגלין לעיל דאמר משום "פירוש ר"פ אמר ד"ה שם ובתוס' מזלי'" דבריא

אלעיל דקאי התוס' "ונדחקו שם חת"ס שו"ת (ראה החייב" ליום חובה

על [נוסף י"ל הנ"ל וע"פ קאי"), אדרב כפשוטו ס"ל ורמב"ם כו' דמגלגלין

" ר"פ בטעם שמוסיף אלא אדרב, "הלכך" קאי לתוס' שגם דאמרmeynהפשוט

" מרבין ובאדר ממעטין שבאב כיון לכן מגלגלין" לישתמיטjkldלעיל באב "

או דממעטין הענין מצד שרק לומר דוחק כי מספיק אינו לבד זה אבל כו',

לתוכן בהמשך שקאי י"ל] הנ"ל וע"פ חייב, ויום זכאי יום יקרא בשמחה מרבין

שנלמד כו' זכאין ימים מצד הוא באדר בשמחה שמרבין שזה דרב, הסברא

שם.a`aמהפכו ריטב"א וראה בשמחה". ד"מרבין הדין מצד רק ולא ,

תקפ.54) סי' או"ח

א.55) קנו, שבת

מאיצטגנינות56) "צא שם רב אמר ר"י מדברי וכ"מ מזל. אין ד"ה שם

וכו' כלpxcdn`שלך מהמשך מוכח וכן מזל. דיש במזרח" לי' ומוקמינא

שם. הסוגיא
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אם כי קשה, הוא רש"י על זה שהסבר הוא, ברור אך

דבר לומר רוצה הנוגעycgרש"י דבר ובמיוחד ,dyrnl

לומר עליו היה בשמחה"), "מרבין להיות צריך בניסן (שגם

הכוונה את שיבינו כך, על לסמוך ולא ברור, באופן זאת

מילה של רמז .31מתוך

גם בשמחה להרבות עלינו היה זה לפי קשה: כן כמו

חנוכה נס מפני כסלו, שחנוכה32בחודש כיוון ואדרבה: .

חיזוק צריכין סופרים ודברי מדרבנן, רק היה33היא –

בשמחה אז להרבות הואxzeiעלינו פסח (כי בניסן מאשר

חיזוק צריכין הם ואין תורה מאשר33מדברי יותר ואפילו ,(

מצוה סתם איננה פורים של המגילה קריאת כי באדר,

קבלה מדברי אלא .34דרבנן

מסבירים "פורים35אחרים מתכווןשבאומרו ופסח"

ניסים ימי התחילו אדר שבחודש שכיוון להסביר, רש"י

dfl df mitekze mitevxמשנכנס" דווקא לפיכך ,xc`מרבין

"רצופים ניסים היו לא שבו בכסלו כן לא אך בשמחה",

לזה". זה ותכופים

בין התוכני הקשר מהו הבהרה: דורש זה הסבר אך

מרבין לפסח אדר של זו סמיכות שבגלל אדר, לחודש פסח

כבר .36אדרzligznבשמחה

.‰
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" אומרת: מידqpkpynהגמרא – בשמחה" מרבין אדר

zligznדאית ישראל בר ו"הלכך בשמחה מרבין החודש

נפשי ולימצי באב... מניה לישתמיט נכרי בהדי דינא ליה

ממנו ישתמט גוי, עם משפט לו שיש יהודי ולכן =) באדר

בתחילת גם – סתם (דהיינו, באדר אתו וידון אב... בחודש

ולכאורה – מצליח)" שמזלו =) מזליא דבריא החודש)

שרויים להיות יש ומדוע באדר, בי"ג ארע הנס הרי תמוה:

כבר אדר?zligznבשמחה

י"ג לפני רב זמן היה אחשורוש גזירת שביטול ולמרות

כנאמר בשלושה37אדר, סיון חודש הוא השלישי "בחודש

בטבעת ויחתם אחשורוש המלך בשם ויכתב בו... ועשרים

על ולעמוד להקהל ליהודים... המלך נתן אשר המלך...

היתה והחתימה הכתיבה הקושי: נשאר זאת בכל נפשם",

מחוסר זה היה לפועל באשר ואילו סיון בחודש עוד

dyrnלהזדקק עדיין מכן לאחר צריכים שהיו עד ,

היהודים ו"נקהלו נפשם" על ולעמוד "להקהל למלחמה

יד לשלוח mzrxבעריהם... iywana– אדר38" בי"ג ורק

מאויביהם נחו באדר ובי"ד הנס, מדוע39התרחש ובכן, .

שאירעה לפני עוד אדר", "משנכנס מיד בשמחה מרבין

ההצלה?

במגילה הכתוב את להבין יש נהפךycegde"40כן אשר

שהחודש לשמחה", מיגון ועלelekלהם לשמחה, הפך

ה"ירושלמי" אומר זאת לחכות41סמך יכול שאיננו שאדם

החודש, מתחילת אותה לקרוא יכול בי"ד, המגילה לקריאת

אומר (והרמ"א המגילה" לקריאת כשר החודש "כל 42כי

רק ההצלה אירעה לכאורה והרי נהוג"), "והכי כך על

בי"ג?

היו ניסים "ימי רש"י של בלשונו מתורץ זה קושי

כדלקמן. ופסח", פורים לישראל

.Â
"‰ÁÓ˘· ÔÈËÚÓÓ"Î ‡Â‰ ¯„‡· "‰ÁÓ˘· ÔÈ·¯Ó"

·‡·
לזה "43ההסבר הגמרא מדברי :mykאב שמשנכנס

בשמחה מובןjkממעטין בשמחה" מרבין אדר משנכנס
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(31(26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה לקו"ש (ראה כמ"פ מהמדובר ולהעיר

בלשון לומר צריך מגונה).xexaשהלכה לשון הוא אם (ואפילו

מה32) בהמסובב שיהא אפשר אי כי י"ל גםבפשטות כי בהסיבה, שאין

כא, (שבת והודאה בהלל כ"א ושמחה למשתה קבעום לא עצמם חנוכה ימי

ושמחה למשתה שקבעו פורים משא"כ ס"ב), עת"ר סי' או"ח טושו"ע ב.

החילוק). בטעם סק"ג שם וט"ז הלבוש דברי (וידוע

ה"ג) פ"ג חנוכה (הל' הרמב"ם לדעת א) להעיר: חנוכהcereאבל גם –

דברי מבעהמ"ס – סתר"ע חאו"ח אדה"ז לשו"ע הוספות (ראה שמחה ימי הם

) ואילך).p"yeנחמי' 142 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה .(

"שמחה לא הוא אדר") "משנכנס בפנים (המדובר בשמחה" ה"מרבין ב)

שמחה גם שתהי', שמחה איזו כ"א כבפורים, וכיו"ב) סעודות (ריבוי ומשתה"

בסופו). שם או"ח נמוקי .254 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה הרשות בעניני

מהיעב"ץ. בפנים לקמן וראה

תענית33) במגילת הכתובים הימים שלכן (ושם, א יט ר"ה ב. יז, תענית

ויו"ט). שבתות משא"כ אסורין, ולאחריהם לפניהם שם

נאסר34) לא ארביסר) (לבני דבפורים דמגילה, ספ"א המאור בעל ראה

בשו"ע אחרונים וראה חיזוק. צריכין אין קבלה דדברי בתענית שלפניו יום

תרפ"ו. סי' או"ח ב"ח וראה בחנוכה. לפניו להתענות שאסור סתר"ע, או"ח

שם.35) חת"ס שו"ת וראה שם. ח"ב יעב"ץ שאילת שו"ת

ניסן36) נמי לימא א"כ גרידא פורים משום "דאי שם יעב"ץ בשאילת

ולכאורה זל"ז". ותכופים רצופים ניסים ימי שהתחילו משום ע"כ אלא וכסלו

אדר" "משנכנס היינו אדר" "משנכנס שמפרש ניסן.jli`eי"ל חודש כולל –

– אדר" ל"משנכנס השייכות מהי שבפנים: השאלה על (נוסף אבל

שקאי שפשיטא אב" ל"משנכנס דומה אי"ז הרי) – אדר אבwxלהתחלת על

חודש על גם קאי בשמחה דמרבין רש"י כוונת ואם שלאח"ז). החודש על (ולא

בפנים. וכנ"ל ברור, בלשון זה לפרש הו"ל כו'") אב כ"משנכנס (דלא ניסן

ואילך.37) ט ח, אסתר

דאגרות38) מפרשים. מכמה שם) אסתר (למגילת הלוי מנות וראה ב. ט,

שבני ד) (קכ, תו"א וראה הראשונות. שבאגרות הגזירה ביטול הי' לא השניות

הזמן "שנמשך המן גזירת מפני בסכנה היו dpyישראל jyn hrnkכולם היו

ממש". מס"נ בבחי'

יז.39) טז, שם

כב.40) שם

ה"א.41) פ"א מגילה

ס"ז.42) סתרפ"ח או"ח

שם.43) תענית לע"י יעקב עיון וראה שם. חת"ס משו"ת להעיר
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של סוג מאותו הוא אדר בחודש בשמחה" ש"מרבין

אב. בחודש בשמחה" "ממעטין

האחרים החודשים לגבי אב חודש שבין בהבדל

נאמר עליו שדווקא רצויים, בלתי מאורעות בהם שארעו

בו "הוכפלו (א) ענינים: שני קיימים בשמחה", "ממעטין

הגמרא44צרות" כדברי חייב", "יום הוא שגם45(ב) כך, על

וחובה זכאי ליום זכות "מגלגלין כי באב בט' חרב שני בית

רק איננה שהכוונה לומר, יש כך על ואשר חייב". ליום

כדברי כן, לפני גם אלא יום, באותו הראשון הבית לחורבן

ההוא"45הגמרא בלילה העם "ויבכו באב46על "תשעה

אתם הקדושֿברוךֿהוא להם אמר שלהיה, בכיה בכיתם

ואני לדורות".raewחנם, בכיה לכם

של בשמחה מרבין שגם מתקבל לעיל האמור לפי

הניסים, בו שהוכפלו כלומר, לכך, דומה הוא אדר חודש

זכאי. יום והוא

של היחוד הנ"לycegאת בגמרא מוצאים אנו אדר

הפור שנפל "כיוון שמחהycegaבמגילה: שמח אדר

פור לי נפל אמר: היהgxiaגדולה. ולא משה, בו שמת

מכאן נולד". באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע

יום היא אדר בחודש פורים נס להתרחשות שהסיבה רואים

אדר בחודש נפל שהגורל העובדה עצם כלומר, אדר. ז'

על המן גזירת את ארעycegdביטלה מכך וכתוצאה הזה,

פורים הזה.ycegaנס

"מושיען נולד זה שביום היא, אדר ז' של החשיבות

ישראל" מצרים.47של מגלות ישראל בני את שהוציא ,

שני קיימים אדר שבחודש יוצא לעיל האמור מכל

בו שיש חודש זהו הנ"ל: i`kfהענינים meiוכן אדר, ז' –

eltkedהמקור הוא אדר ז' יום כי – והגאולות הניסים בו

פורים וגאולת מצרים גאולת הגאולות: לשתי .48והסיבה

ו "פורים בהוסיפו רש"י כוונת שזוהי לומר ".gqtויש

מפני איננו בשמחה" מרבין אדר "משנכנס של הענין

מפניmixetשמחת אלא אדר), הואycegdy(י"ד הזה

זכאי גם49חודש – לישראל" היו ניסים ל"ימי שגרם ,

שלידתה, לעיל שהוסבר (כפי שללפסח. וסיבתה התחלתה

אדר) ז' היא בפסח ישראל לאחר50ישועת מיד ולכן ,

בשמחה" "מרבין – אדר" .51"משנכנס

" אומרים מדוע מובן להם..."ycegd52כך נהפך אשר

לא פורים נס כי המגילה", לקריאת כשר החודש ו"כל

ביום xc`aהתחיל b"iהיתה הגזירה בתחילת מיד אלא ,

שנפל הגורל, מפני לנס, `xcההכנה ycega'ז נמצא שבו

.53אדר
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בשולחןֿערוך המנויים התענית ימי של הטעם 54את

להתענות וראוי לאבותינו צרות בהם שאירעו הימים "אלו

אופנים: בשני להסביר ניתן אדר, ז' וביניהם בהם",

לאבותינו", צרות בהם שאירעו הימים ש"אלו כיוון (א)

"ראוי מכך וכתוצאה חייבים, ימים השמחה, היפך הם הרי

רצויים. בלתי ענינים התהוות למנוע כדי בהם" להתענות

לישראל" מזל ש"אין למרות היא55כי זה במאמר הכוונה ,

וזכות תפילה רש"יdpzynש"ע"י כדברי לטובה", ,56מזלו

של הענין את להסיר כדי להתענות צריך אלו בימים ולכן

"חייב".

היפך שהם מאורעות אירעו זה שביום כיוון (ב)

1
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19

20

21

22

23

24

25
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הואיל.44) ד"ה שם כבתוס' בתמוז עשר בשבעה משא"כ ב. יח, ר"ה

שם.45) בתענית

א.46) יד, שלח

וגזרו47) עמדו לוקה הוא במים ישראל של שמושיען ראו שם: וכבסוטה

כו'. למשה דשדיוהו כיון כו' הבן כל

אחת48) דצרה שם ר"ה בתוס' הב' לפי' מתאים זה הרי שעפ"ז וי"ל

ועד"ז שם). הריטב"א חי' וראה עיקר. ב' דפי' שם טו"א (ראה בו הוכפלה

לגאולה"). גאולה "מסמך סע"ב ו, מגילה (ראה גאולות ב' דהיו בנדו"ד

(49" שנק' החודש, כל על פעל האבות הולדת יום שגם gxiלהעיר

א). יא, (ר"ה האיתנים"

(50" תיבת שמעתיק מאחר כי בפירוש לפרטו צריך רש"י qpkpynואין

לישראל היו נסים "ימי הנסmixetאדר", (פרשת דפורים השייכות ויודעים "

ל" לפסחqpkpynדפורים) גם יש השייכות אותה אדר, חודש ימי לכל – אדר"

אדר". לה"משנכנס

אסתר51) בסעודת דפסח ב' דביום לפסח דפורים השייכות על להעיר

לזכר ב' ביום בסעודה דבר איזה לעשות "טוב עכשיו שגם ועוד המן, נתלה

ר או"ח (מג"א זה ס"ב).זה" שם אדה"ז שו"ע סת"צ.

עלתה52) לחודש מחודש הפור הפלת דרק עה"פ שני מתרגום להעיר כן

– דעפ"ז וצע"ק כפרש"י). (ולא בשבוע יום דמפרשו ליום" ד"מיום ולא בידו

הפור. ע"פ נקבע לא בחודש היום

"אר"פ53) שם בתענית הגמרא המשך יומתק כהנ"ל ישראלjkldע"פ בר

באדר נפשי' ולימצי מזלי' דריע באב מיני' לישתמיט נכרי בהדי דינא לי' דאית

מגלגלין לעיל דאמר משום "פירוש ר"פ אמר ד"ה שם ובתוס' מזלי'" דבריא

אלעיל דקאי התוס' "ונדחקו שם חת"ס שו"ת (ראה החייב" ליום חובה

על [נוסף י"ל הנ"ל וע"פ קאי"), אדרב כפשוטו ס"ל ורמב"ם כו' דמגלגלין

" ר"פ בטעם שמוסיף אלא אדרב, "הלכך" קאי לתוס' שגם דאמרmeynהפשוט

" מרבין ובאדר ממעטין שבאב כיון לכן מגלגלין" לישתמיטjkldלעיל באב "

או דממעטין הענין מצד שרק לומר דוחק כי מספיק אינו לבד זה אבל כו',

לתוכן בהמשך שקאי י"ל] הנ"ל וע"פ חייב, ויום זכאי יום יקרא בשמחה מרבין

שנלמד כו' זכאין ימים מצד הוא באדר בשמחה שמרבין שזה דרב, הסברא

שם.a`aמהפכו ריטב"א וראה בשמחה". ד"מרבין הדין מצד רק ולא ,

תקפ.54) סי' או"ח

א.55) קנו, שבת

מאיצטגנינות56) "צא שם רב אמר ר"י מדברי וכ"מ מזל. אין ד"ה שם

וכו' כלpxcdn`שלך מהמשך מוכח וכן מזל. דיש במזרח" לי' ומוקמינא

שם. הסוגיא
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רק שהוא ביוםֿטוב בהלכה: לדבר קודש,xwn`דוגמא

milicaneעשה מצות יש שבת, של לקודש שלו קודש בין

בחגך" "ושמחת התורה שקודש69מן בשבת, כן לא אך ,

לידי (עד שזהdlcadהיא כך כדי ועד יוםֿטוב מקדושת

אחרות להבדלות בהמשך ).70בא

.È
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דברים של בעמקם הפנימי, ש"הקדושֿברוך71ֿהטעם ,

שהם ליום", מיום צדיקים של שנותיהם וממלא יושב הוא

השלימות צדיקים שאצל הוא נולדו, שבו ביום מתים

שאז ההסתלקות, ביום היא והתגלותם לידתם בענין והשיא

לתלמ העצמיותמתגלה רבם מ"רוח רב72ידים באופן ,"

ואז בגוף, מלובשת היתה כשנשמתו מאשר יותר ונעלה

"מעליית מלמעלה המאירה יותר, נעלית הארה גם מאירה

כל על "מאירה זו והארה חוצבו...", למקור ונשמתו רוחו

הרהורי בלבם ו"מכנסת ה'" עובדי שנעשו תלמידיו

בהעלם73תשובה היא זו שהארה אלא טובים", ומעשים

לארץ מתחת לכוכבים המאיר שמש כמו גדול והסתר

פטירתו שאחר ע"ה, רבנו משה על בתיקונים כדאיתא

נשמות רבוא לשישים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת

כוכבים" רבוא לשישים לארץ מתחת המאיר שמש .74כמו

הצדיק של גילויו אז הלידה. בעת כן לא רק75אך הוא

היא צדיק של וההתגלות הלידה ענין שלמות ולכן בכוח,

הסתלקותו .76ביום

בשולחןֿערוך מוצאים אנו אין מדוע מובן זה לפי

רבינו משה הולדת יום אדר, בז' שמחה עשיית ,77אודות

מתהווה ההולדת יום של וההמשכה הגילוי שלימות כי

באופן ביותר, נעלית המשכה זוהי ואז ההסתלקות, ביום

רוממות ענין78של נראה הזה עולם בלבושי אך ובגילוי.

תענית יום זהו כך ומפני לבו".79המיתה, אל יתן "והחי –

.‡È
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ואתה לפ' אדר ז' עניני של והשייכות הרמז יובן זה לפי

כיielba:80תצוה בפרשתנו, משה של שמו מוזכר איננו אכן

אדר ז' של הסתלקות.ielbaהענין – התענית יום של ענין הוא

כתוב שאין העובדה דברים, של בפנימיותם שני, מצד

שמאירה מפני היא משה של משה,ezeinvrשמו של

הפרשה של בשמה מתבטא וזה ומגילוי, משם הנעלית

"devz dz`eעל מורה "ואתה הלשון :"zeinvrהנעלית

ומתואר וחיבור81משם צוותא מלשון – "תצוה" ,82.

עם (המצווים) בניֿישראל של והחיבור הצוותא כלומר,

עצמות עם ישראל בני את המקשר משה, של עצמיותו

ה"ואתה") אל (המדבר הקדושֿברוךֿהוא של –83איןֿסוף

השיא הוא שאז אדר, ז' של הפנימי התוכן וזהו

ישראל, בני לכל משה של והתגלותו לידתו של בשלימות

תצוה". "ואתה של באופן ומגילוי, משם הנשגב באופן

(x"c` 'g) devz t"y zegiyn)

(f"kyz ± (ohw mixet oyey) `yz t"y
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יד.69) טז, ראה

כו'".70) עלה גאולה דשם "כיון אתחלתא ד"ה רש"י ב) (יז, ממגילה להעיר

מספר71) (1 להערה הא' (שוה"ג 87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

לקמן בהמבואר משא"כ עצמו הצדיק עליות לענין הוא דשם אלא לילה. רסיסי

מרעיתו. לצאן השפעתו לענין גם הוא בפנים

(72" צ"ל ולכאורה – שראיתי בהדפוסים הוא תיכףzinvrdכן וכמוש"כ "

הענין. בהמשך

אדר.73) ז' בתענית בפנים הנ"ל ביאור ביותר מובן עפ"ז

סידור74) שם בעומר ל"ג דרושי וראה ז"ך. לסי' ביאור באגה"ק אדה"ז

ובכ"מ. בֿג). (דש,

כל75) "שנתמלאה משה בלידת אziadאפילו יג, (סוטה אור" כולה

בדומה זה אין עה"פ) אוה"ת וראה א). יב, שם שלאח"ז,llk(וראה להגילוי

כמובן.

הי'76) "ולא שם במגילה שאיתא מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש עפ"ז

מת באדר שבז' הרי א) דלכאורה: נולד" באדר ובשבעה מת באדר שבז' יודע

–rci'ב באמרו ב) נולד" באדר שבז' יודע הי' "ולא והול"ל הול"ל, הענינים

– המיתה* לפני הלידה שהרי הפוך, בסדר

שהמן שבז'l`אלא צדיקים), (מיתת משה מיתת של ענינה יודע הי'

ענין שלימות לידי בא אז שמת שהחודשdcildבאדר פעל (וזה שלו והגילוי

(מה, ח דרשה ח"א דבש יערות וראה .362 ע' ח"ו לקו"ש וראה כו'). יהפך

א', אדר לז' (דרוש פרשתנו עה"ת חת"ס ואילך. 1 ע' חכ"ו שם). ובכ"מ סע"ג

ובכ"מ. ואילך). אותו ותרא ד"ה תקצט

(ראה77) מת אדר שבז' הכתובים מתוך ללמוד יש – כפשוטו שגם להעיר

(חדא"ג כו' חכמים במדרש רק נלמד אדר, בז' לידתו משא"כ א), לח, קידושין

"ותצפנהו" להיות שהוצרך כפשוטה, ללידתו בנוגע הי' וכן שם), מגילה

בנ"י" "ויבכו מפורסמת הי' מיתתו משא"כ ב), יב, שם סוטה ב. ב, (שמות

סע"ב). יג, סוטה וראה ח. לד, (ברכה

הסוכ"ע78) דגילוי פ"א, השי"ת לגני באתי ד"ה ד. פט, תו"א ראה

רוממות. בבחי' הוא הגילוי כי אסתלק בשם נק' מעולמות שלמעלה

(79– חב"ד שנשיאי זה יובן סיפורixg`lעפ"ז (כידוע הנשיאות שקבלו

התיבה לפני בעברו באדר בז' מהר"ש אדמו"ר כ"ק הנהגת בחילוק החסידים

היו לא הצ"צ) אדמו"ר כ"ק אביו בהסתלקות – ולאח"ז אמו, פטירת לאחרי

ודרא דרא בכל נשיא) ֿ) דמשה באתפשטותא כי באדר, בשבעה תחנון אומרים

שלימות בגילוי נמצאת בהם וא"כ הסתרים בלי משה בחי' מאיר – תס"ט) (ת"ז

משה. דבחי' הלידה

חכ"א80) לקו"ש וראה ואילך. 204 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה גם ראה

.2 הערה הנ"ל

ע'81) ח"א – קונטרסים (סה"מ פי"א תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ראה

ש תצוה ואתה נאמר "לכך פרשתנו ריש יקר כלי גם וראה נוכחיותמה). ני

כו'". ואתה לומר

פרשתנו.82) עינים מאור א. פב, פרשתנו תו"א

א'תקנא.83) ע' פרשתנו אוה"ת וראה שם. הבית תורת זאת ד"ה

.(my q"wc d`x) ok b"ie (*
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"והחי להיות צריך צדיקים, הסתלקות ובמיוחד השמחה,

לבו" אל לפתוח57יתן הלבבות לעורר "כדי מתענין ולכן

התשובה" .58דרכי

שבו ביום ביטוי לידי בא אלה הסברים שני בין ההבדל

היפך וגם שמחה, גם יחד: גם הענינים שני קיימים

שזהו מפני היא שהתענית – הראשון הטעם לפי השמחה,

יום גם שזהו מכיוון כי להתענות, צורך אין – חייב יום

לכך הוכחה זאת הרי טובים) מאורעות בו (שארעו שמחה

– השני הטעם לפי זאת, לעומת חייב. יום איננו שזהו

כי להתענות, צריך – התשובה ענין בגלל היא שהתענית

דרכי "לפתוח – לבו" אל יתן "והחי את לקיים צריך

מהווה איננה שמחה יום גם שזהו [העובדה התשובה"

בית שבשמחת מצאנו ואדרבה – התשובה לענין סתירה

ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ש"מי השואבה

מימיו" ישוב59שמחה שחטא "מי בתשובה לחזור עוררו ,

לו" ].60וימחול

יום שזהו רואים הרי אדר. ז' של ענינו גם מובן זה לפי

פורים, של הנס לכל שגרם כלֿכך, זכאי יום שזהו שמחה,

של זמן נעשה החודש שכל לכך מביא שזה כך כדי עד

בגלל באדר, ז' של שהתענית מובן ולפיכך בשמחה, מרבין

"לפתוח אלא חייב, יום שזהו מפני איננה רבנו, משה מות

מסייעת אף נולד, זה שביום והעובדה התשובה". בדרכי

מתוך יותר, וטוב יותר נעלה באופן תהיה שהתשובה לכך

מתוך61שמחה לקיים יש המצוות כל שאת כשם בדיוק

.62שמחה

יום הוא "כדאי פורים לנס בקשר רש"י כדברי וזאת

נגרם המיתה יום שגם כלומר, המיתה", על שיכפר הלידה

הלידה. מיום כתוצאה

.Á
˙¯·ÂÚÓ ‰�˘· Ì‚ ‰ÁÓ˘· ÔÈ·¯Ó

ה"מגן לפי הרי מעוברת: לשנה בנוגע יובן זה לפי

שגם מובן ומכך ראשון, באדר היא אדר ז' תענית אברהם"

גם משה, לידת מפני זכאי יום זה יום היות השמחה, ענין

שהקדושֿברוךֿ לעיל, שצויין (כפי ראשון אדר בז' הוא

ליום) מיום צדיקים של שנותיהם וממלא יושב .63הוא

צריך ראשון אדר משנכנס שגם זה, מכל אפוא יוצא

בשמחה" "מרבין של הענין ההסבר64להתקיים לפי ,

זה שבחודש כיוון רש"י, דברי על לעיל יום65שהובא יש

פורים לישראל ניסים לימי גרם שהוא אדר, ז' זכאי,

קיימים66ופסח אלו לישראל" ניסים "ימי כאשר ובמיוחד ,

ש"יומי קטן, פורים ושושן פורים – ראשון אדר בחודש גם

הם" והצלה בהם,67נס מגיעה השמחה שאין [למרות

בו שחוגגים שבאדר בשמחה" "מרבין של לדרגה כמובן,

בפועל לישראל" ניסים "ימי קיימים שאז ממש, פורים

ממש].

.Ë
ÈÂÏ‚· ÈÂËÈ· È„ÎÓ ˙ÈÏÚ� ‰˘Ó ˙„ÈÏ ÏÚ ‰ÁÓ˘‰
לידת כיום אדר ז' יום חשיבות לגבי לעיל האמור לפי

אנו בשו"ע מדוע בהירות: חוסר לכאורה מתהווה משה,

משה, מת שבו אדר, בז' שמתענים העובדה את רק מוצאים

בז' ללידתו כזכר שמחה של ענין שום מוצאים אנו ואין

אדר?

ביום זכאי יום של שהענין משום שדווקא לומר, ויש

יכול איננו הוא כך משום דוקא ביותר, נעלה ענין הוא זה

נשאר הוא אלא גלויה, בשמחה ולהתבטא למטה לרדת

כגורם לחוד, ופועל בלבד.68ב"העלם",
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ב.57) ז, קהלת

תעניות.58) מהל' רפ"ה הרמב"ם לשון

(במשנה).59) א נא, סוכה

רע"א.60) נג, שם

ובכ"מ.61) פי"א. אגה"ת ראה

ובכ"מ.62) פכ"ו. תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה

הוא63) וכדאי שם) מגילה (ראה למכה רפואה מקדים הקב"ה הרי וגם:

דלידה זכאי יום גם שלכן שם) מגילה (כפרש"י המיתה על שיכפר הלידה יום

א'. באדר הוא ש(ענינו) מובן

י"ל להניסים), (שהביא כו' זכאי יום בעצם הוא אדר ז' דיום הנ"ל וע"פ

שמחה יום לעשותו עליו וקבל פשוטה בשנה באדר נס לו שנעשה כמו שזהו

פסק וכן סק"ה. סתרפ"ו במג"א (י"א ראשון באדר אותו שיעשה – שנה בכל

במג"א (הובא שם הדשן התרומת מהוכחת ולהעיר תרצ"ז), סו"ס או"ח בפר"ח

בגמרא מדאמרינן א' באדר שהוא אביו בו שמת יום בתענית סק"כ) תקס"ח סי'

עיי"ש. ב. ו, מגילה

מקדימין" לא פורענותא "אקדומי הסברא בזה שייך דאין י"ל הנ"ל ולפי

וגם שמחה יום שהוא כיון קסג), סי' שם חת"ס שו"ת (ראה בשני ועושין

כנ"ל. וכו' צער מחמת אינו התענית

ח"ב.64) שם יעב"ץ בשאילת כמ"ש ולא

משא"כ65) ונדרים שטרות לענין סתם אדר נקרא ראשון דאדר ולהעיר

שם רמ"א תכח. סי' או"ח טור להלכה וכ"ה א. סג, בנדרים ר"י (דעת ב' אדר

סכ"ח). מג סי' חו"מ טושו"ע סתכ"ז.

אותה66) שם) חת"ס בשו"ת (הובא ה"ה פ"א מגילה מירושלמי ולהעיר

שהי' שם החת"ס פירוש לפי וגם באד"ר. הי' הנס וא"כ מעוברת היתה השנה

ביערות עד"ז (וראה שתא להאי עברוהו ולא ב"ד ונמלכו להתעבר שראוי מובן

כו', ראשון אדר על הי' המן דגזירת מירושלמי, ג) (צד, ב' דרשה ח"ב דבש

הנ"ל ע"פ הרי כו'), צוה תיכףומרדכי הגזירה הפך אדר דז' ב) (יג, ממגילה

שו"ת וראה א', באדר היתה שפעולתו נמצא לשמחה, מיגון הגורל כשהפיל

שם. דבש ויערות שם. חת"ס

ושמחה.67) משתה ימי הם דיעות דלכמה שם ב"י וראה תרצז. סו"ס ב"י

אמר שאם סק"א שם משה חמד וראה וממהרי"ל. ממנהגים שם משה ובדרכי

באדר לעשות ראוי הי' מדינא שהרי אותו מחזירין אין אד"ר בי"ד הניסים ועל

המאורע. מעין הוה מ"מ א"כ עדיף כו' גאולה שמסמך אלא כו' א'

(68– אדה"ז (מאמרי העילות ועילת הסיבות דסיבת החילוק ביאור ראה

לט. ע' (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. תשלה ע' יתרו אוה"ת קלא. ע' הר"פ הנחות

ובכ"מ). פפ"ב. תער"ב המשך
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רק שהוא ביוםֿטוב בהלכה: לדבר קודש,xwn`דוגמא

milicaneעשה מצות יש שבת, של לקודש שלו קודש בין

בחגך" "ושמחת התורה שקודש69מן בשבת, כן לא אך ,

לידי (עד שזהdlcadהיא כך כדי ועד יוםֿטוב מקדושת

אחרות להבדלות בהמשך ).70בא

.È
Ì˙Â˜Ï˙Ò‰ ÌÂÈ· ‡È‰ ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ì˙„ÈÏ ˙ÂÓÏ˘

דברים של בעמקם הפנימי, ש"הקדושֿברוך71ֿהטעם ,

שהם ליום", מיום צדיקים של שנותיהם וממלא יושב הוא

השלימות צדיקים שאצל הוא נולדו, שבו ביום מתים

שאז ההסתלקות, ביום היא והתגלותם לידתם בענין והשיא

לתלמ העצמיותמתגלה רבם מ"רוח רב72ידים באופן ,"

ואז בגוף, מלובשת היתה כשנשמתו מאשר יותר ונעלה

"מעליית מלמעלה המאירה יותר, נעלית הארה גם מאירה

כל על "מאירה זו והארה חוצבו...", למקור ונשמתו רוחו

הרהורי בלבם ו"מכנסת ה'" עובדי שנעשו תלמידיו

בהעלם73תשובה היא זו שהארה אלא טובים", ומעשים

לארץ מתחת לכוכבים המאיר שמש כמו גדול והסתר

פטירתו שאחר ע"ה, רבנו משה על בתיקונים כדאיתא

נשמות רבוא לשישים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת

כוכבים" רבוא לשישים לארץ מתחת המאיר שמש .74כמו

הצדיק של גילויו אז הלידה. בעת כן לא רק75אך הוא

היא צדיק של וההתגלות הלידה ענין שלמות ולכן בכוח,

הסתלקותו .76ביום

בשולחןֿערוך מוצאים אנו אין מדוע מובן זה לפי

רבינו משה הולדת יום אדר, בז' שמחה עשיית ,77אודות

מתהווה ההולדת יום של וההמשכה הגילוי שלימות כי

באופן ביותר, נעלית המשכה זוהי ואז ההסתלקות, ביום

רוממות ענין78של נראה הזה עולם בלבושי אך ובגילוי.

תענית יום זהו כך ומפני לבו".79המיתה, אל יתן "והחי –

.‡È
¯„‡· 'Ê È�È�ÚÏ "‰Âˆ˙ ‰˙‡Â" 'Ù Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰

ואתה לפ' אדר ז' עניני של והשייכות הרמז יובן זה לפי

כיielba:80תצוה בפרשתנו, משה של שמו מוזכר איננו אכן

אדר ז' של הסתלקות.ielbaהענין – התענית יום של ענין הוא

כתוב שאין העובדה דברים, של בפנימיותם שני, מצד

שמאירה מפני היא משה של משה,ezeinvrשמו של

הפרשה של בשמה מתבטא וזה ומגילוי, משם הנעלית

"devz dz`eעל מורה "ואתה הלשון :"zeinvrהנעלית

ומתואר וחיבור81משם צוותא מלשון – "תצוה" ,82.

עם (המצווים) בניֿישראל של והחיבור הצוותא כלומר,

עצמות עם ישראל בני את המקשר משה, של עצמיותו

ה"ואתה") אל (המדבר הקדושֿברוךֿהוא של –83איןֿסוף

השיא הוא שאז אדר, ז' של הפנימי התוכן וזהו

ישראל, בני לכל משה של והתגלותו לידתו של בשלימות

תצוה". "ואתה של באופן ומגילוי, משם הנשגב באופן

(x"c` 'g) devz t"y zegiyn)

(f"kyz ± (ohw mixet oyey) `yz t"y

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

יד.69) טז, ראה

כו'".70) עלה גאולה דשם "כיון אתחלתא ד"ה רש"י ב) (יז, ממגילה להעיר

מספר71) (1 להערה הא' (שוה"ג 87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

לקמן בהמבואר משא"כ עצמו הצדיק עליות לענין הוא דשם אלא לילה. רסיסי

מרעיתו. לצאן השפעתו לענין גם הוא בפנים

(72" צ"ל ולכאורה – שראיתי בהדפוסים הוא תיכףzinvrdכן וכמוש"כ "

הענין. בהמשך

אדר.73) ז' בתענית בפנים הנ"ל ביאור ביותר מובן עפ"ז

סידור74) שם בעומר ל"ג דרושי וראה ז"ך. לסי' ביאור באגה"ק אדה"ז

ובכ"מ. בֿג). (דש,

כל75) "שנתמלאה משה בלידת אziadאפילו יג, (סוטה אור" כולה

בדומה זה אין עה"פ) אוה"ת וראה א). יב, שם שלאח"ז,llk(וראה להגילוי

כמובן.

הי'76) "ולא שם במגילה שאיתא מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש עפ"ז

מת באדר שבז' הרי א) דלכאורה: נולד" באדר ובשבעה מת באדר שבז' יודע

–rci'ב באמרו ב) נולד" באדר שבז' יודע הי' "ולא והול"ל הול"ל, הענינים

– המיתה* לפני הלידה שהרי הפוך, בסדר

שהמן שבז'l`אלא צדיקים), (מיתת משה מיתת של ענינה יודע הי'

ענין שלימות לידי בא אז שמת שהחודשdcildבאדר פעל (וזה שלו והגילוי

(מה, ח דרשה ח"א דבש יערות וראה .362 ע' ח"ו לקו"ש וראה כו'). יהפך

א', אדר לז' (דרוש פרשתנו עה"ת חת"ס ואילך. 1 ע' חכ"ו שם). ובכ"מ סע"ג

ובכ"מ. ואילך). אותו ותרא ד"ה תקצט

(ראה77) מת אדר שבז' הכתובים מתוך ללמוד יש – כפשוטו שגם להעיר

(חדא"ג כו' חכמים במדרש רק נלמד אדר, בז' לידתו משא"כ א), לח, קידושין

"ותצפנהו" להיות שהוצרך כפשוטה, ללידתו בנוגע הי' וכן שם), מגילה

בנ"י" "ויבכו מפורסמת הי' מיתתו משא"כ ב), יב, שם סוטה ב. ב, (שמות

סע"ב). יג, סוטה וראה ח. לד, (ברכה

הסוכ"ע78) דגילוי פ"א, השי"ת לגני באתי ד"ה ד. פט, תו"א ראה

רוממות. בבחי' הוא הגילוי כי אסתלק בשם נק' מעולמות שלמעלה

(79– חב"ד שנשיאי זה יובן סיפורixg`lעפ"ז (כידוע הנשיאות שקבלו

התיבה לפני בעברו באדר בז' מהר"ש אדמו"ר כ"ק הנהגת בחילוק החסידים

היו לא הצ"צ) אדמו"ר כ"ק אביו בהסתלקות – ולאח"ז אמו, פטירת לאחרי

ודרא דרא בכל נשיא) ֿ) דמשה באתפשטותא כי באדר, בשבעה תחנון אומרים

שלימות בגילוי נמצאת בהם וא"כ הסתרים בלי משה בחי' מאיר – תס"ט) (ת"ז

משה. דבחי' הלידה

חכ"א80) לקו"ש וראה ואילך. 204 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה גם ראה

.2 הערה הנ"ל

ע'81) ח"א – קונטרסים (סה"מ פי"א תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ראה

ש תצוה ואתה נאמר "לכך פרשתנו ריש יקר כלי גם וראה נוכחיותמה). ני

כו'". ואתה לומר

פרשתנו.82) עינים מאור א. פב, פרשתנו תו"א

א'תקנא.83) ע' פרשתנו אוה"ת וראה שם. הבית תורת זאת ד"ה

.(my q"wc d`x) ok b"ie (*
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פסוקים - פורים

שמונים ומאת יום1.

סעודת אחשורוש היתה מאה ושמונים יום — כמנין 
שני חיי יצחק2.

ומגלת אסתר שייכת ליצחק, כי מגל"ה — אותיות 
הגמ"ל את יצחק3.

וכתיב5   — גדול4  משתה  היה  אסתר  בנישואי  וכן 
ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק.

וגזירת המן ונס פורים היו ביין, והמלך והמן ישבו 
וביצחק   — יין  היה משתה  ובסעודת אסתר  לשתות6, 

כתיב7 ויבא לו יין וישת.
ובפורים צריך להיות לבסומי עד דלא ידע8, וביצחק 
היה  יעקב  את  וכשבירך  מותי,  יום  ידעתי  לא  נאמר9 

סבור שהוא עשו.
)תורת לוי יצחק עמ' שלח(

למגדול ועד קטן10.

יקר לבעליהן למגדול  יתנו  וכל הנשים  כתיב11  וכן 
בחינת  והקטן,  הגדול  משתווים  בפורים  כי  קטן,  ועד 

השוה ומשווה קטן וגדול12.
ביחד13,  פורים  סעודת  אכלו  זירא  ורבי  שרבה  זהו 
כי רבה פירושו גדול, ורבי זירא היה איש גוצא, ונקרא 

1( אסתר א, ד.
2( וישלח לה, כח.

3( וירא כא, ח.
4( אסתר ב, יח.

5( וירא שם.
6( אסתר ג, טו.

7( לך לך כז, כה.
8( מגילה ז, ב.

9( תולדות כז, ב.
10( אסתר א, ה.

11( שם, כ.
12( פיוט וכל מאמינים מתפלת ימים נוראים.

13( מגילה ז, ב.

קטין חריך שקיה14 )ושמו הוא זעירא, מלשון קטנות, 
רק שהעי"ן נבלע בהברה15(.

לי16,  זה איננו שוה  וכל  וזהו ההיפך מהמן, שאמר 
שלא רצה בבחינת שוה.

בר  שמואל  רב  ותיקון,  בירור  בתור  ממנו,  ויצא 
שילת, שהיה מלמד תינוקות17 — חיבור גדול וקטן.

תמיד18,  כנגדי  ה'  שויתי  תיבות  ראשי   — שילת 
שויתי דוקא.

)ליקוטים ואגרות עמ' רסז(

כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את 
מאמר המלך19.

כד"ת — עולה תכ"ד, והוא בחינת גבורות ודינים, 
כמספר יצח"ק גבור"ה. ויש ארבע מאות בתי דינין20, 

ויש עשרים וארבע בתי דינין21.
והיינו מה שאמר המלך, מלכו של עולם, שצריכים 
המלכה  על  ודינים  גבורות  התכ"ד  כל  את  להמשיך 

ושתי, מלכות דקליפה.
מה שאין כן אסתר המלכה, מלכות דקדושה, אמרה 
יהיו  שלא  כד"ת22,  לא  אשר  המלך  אל  אבוא  ובכן 

גבורות ודינים, אף שהמלך לא קרא לה23.
)תורת לוי יצחק עמ' יז(

14( בבא מציעא פה, א וברש"י שם ד"ה קטין.
15( חדא"ג מהרש"א שם ד"ה וקרו, מספר יוחסין )לקוטי שיחות חל"א 

עמ' 181 הערה 35(. 
16( אסתר ה, יג.

17( גיטין נז, ב — לפי הגירסה בעין יעקב סנהדרין צו, ב.
18( תהלים טז, ח.
19( אסתר א, טו.

20( זח"ג )אד"ר( קכט, א.
21( שם קלו, ב.

22( אסתר ד, טז.
23( ועל מצחו של משי"ח ב"ן דו"ד יהיה חקוק השם כד"ת, המבטל 

את הקליפות )קהלת יעקב מערכת כדת(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מי

ויקחו  ישראל  בני  ואתה תצוה את  כ –  כז, 
אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד

בית  בתים,  שני  עמידת  לו  רמז  כאן  למאור.  כתית  א. 
ראשון  בית  לעולם.  שלישי  בית  קיום  וכן  שני,  ובית  ראשון 
וכן  וכתי"ת בגמטריא תת"ל,  בית שני דכתיב כתית למאור, 
כתית  ואחר  ת"כ.  שני  ובית  ת"י  ראשון  בית  השנים  עמדו 
למאור, להעלות נר תמיד, בית שלישי שאין לו הפסק. ורמז 
מלכות  נמשלה  שכן  המנורה,  הדלקת  במצות  עמידתן  לו 
למשיחי,  נר  ערכתי  יז)  קלב,  (תהלים  שנאמר  לנר  ישראל 

וכתיב (זכריה ד, ב) ראיתי והנה מנורת זהב כלה.
תורת המנחה (תלמיד הרשב"א)

ב. "כתית" – רומז למספר השנים שנתקיימו בית ראשון 
ראשון1;  דבית  ו"(כת)ית"  שני  דבית  "כת(ית)"  שני,  ובית 
על  רומז   – במכתשת"2)  ("כותש  כתישה  מלשון  ו"כתית" 
החורבן דבתי המקדשות ("שני חורבנין"3) שקיומם הי' למשך 

זמן (ת"כ ות"י שנים) בלבד4.
("כתית"  החורבן  שכוונת   – למאור"  "כתית  נאמר  וע"ז 
ד"מאור" שלמעלה  והעילוי  היא בשביל החידוש  – כתישה) 

מ"אור" (מקור האור):
בית ראשון ובית שני היו מבחי' הגילויים ("אור"), ובהתאם 
אור  של  ומצב  במעמד  ישראל  של  עבודתם  גם  היתה  לכך 
וגילוי (בלבד). וע"י החורבן ("כתית"), שלא הי' האור והגילוי 
של  ומצב  במעמד  היתה  ישראל  של  ועבודתם  דביהמ"ק, 
הגלות  זמן  דסוף  ומכופל  כפול  לחושך  עד  והסתר,  העלם 
ועי"ז  החידוש בעבודתם של ישראל בכח עצמם,  – מתגלה 
ועצמותו  מהותו  למאור"),  ("כתית  "מאור"  לבחי'  מגיעים 
ומתגלה  הגילויים),  בבחי'  כלל  מוגדר  ואינו  (שלמעלה  ית' 

המקדש דלעתיד, בנינא דקוב"ה5, בית נצחי.
מלמעלה  ההמשכה  הו"ע  ראשון  שבית  הידוע6  וע"פ 
ההעלאה  הו"ע  שני  ובית  חסד),  אברהם,  (כנגד  למטה 
מלמטה למעלה (כנגד יצחק, גבורה) – יש לומר, שע"י חורבן 
החידוש בעבודתם של ישראל בהמשכה  בית ראשון נתגלה 
החידוש  מתגלה  שני  בית  חורבן  וע"י  למטה,  מלמעלה 
בעבודתם של ישראל בהעלאה מלמטה למעלה (שהרי עיקר 
והסתר  העלם  של  ומצב  במעמד  המטה  דבירור  העבודה 

וחושך הגלות היא לאחרי חורבן בית שני דוקא7).
המקדש  דבית  להחידוש  זוכים  יחדיו  שניהם  ובצירוף 

השלישי, שבו יהי' החיבור וההתאחדות דהמשכה מלמעלה 
ויד  ימין  (יד  ידים"  "בשתי  למעלה,  מלמטה  והעלאה  למטה 
שמאל, חסד וגבורה, המשכה והעלאה) – כיון שיהי' בו גילוי 
העצמות (כנגד יעקב, תפארת, שעולה עד הכתר) שלמעלה 
שגם  היינו,  יחד,  ומחברם  ומטה,  דמעלה  וגדר  ציור  מכל 
בהקוין דהמשכה והעלאה (בחי' הגילויים, אור) נמשך וחודר 
 – השלישי  בביהמ"ק  ודוגמתו  ("מאור"8),  ה'עצמות'  בחי' 
(וגם  ופועל  ובית שני9, אלא שמוסיף  שכולל גם בית ראשון 
בהם) מעלת הנצחיות, "מקדש10 אדנ-י כוננו ידיך"11, "בנינא 

דקוב"ה", בית נצחי לעולם ועד.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד עמוד 96-95

ורבי  מורי  תמיד.  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  ג. 
ב'  ותי'  זיתים,  למימר  ה"ל  יחיד  לשון  זית  דקדק  בהפלאה 
תירוצים לתירוץ א' קאי אפירי יחיד ולתי' ב' קאי אאילן זית 

ע"ש.
וי"ל דלפי האמור שלהי כתובות (קיא:) בברכתו של א"י 
ע"ש א"כ מפירי א' של זית יספיק להדליק כל נרות המנורה 
ולפי  א',  אפירי  יחיד  לשון  זית  שפיר  יוצדק  א"כ  א'  לילה 
(ל:) עתידה א"י שתוציא פירות  מאחז"ל בפ' במה מדליקין 
זית מזאת הפרי לצורך היום,  יום, א"כ אם הוציא שמן  בכל 
שוב למחר כבר הוציא האילן פרי אחר במקומה של זה כיוצא 
נר  זית א' סגי להעלות  יום, נמצא מאילן  וכן לעולם בכל  בו 

תמיד. [תקפ"ט]
חתם סופר

כח, ג – ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר 
מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו 

לכהנו לי

ד. לכהנו. ג'12, נגד בית ראשון ושני ולימות המשיח.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל (מבעלי התוס')

חשן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה   – ד  כח, 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד 

ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי

על  זיע"א  מאסטרופולי  מהר"ש  הקדוש  הרב  כתב  ה. 
מדרש הנעלם וז"ל כד ישראל חייבין אתקיים בהון (ישעי' נ, 
א) ובפשעכם שולחה אמכם ואשתאר אמחץ דא הוא אמחץ 

1) בעה"ט עה"פ.

2) פרש"י עה"פ.

(פרש"י  חורבנין"  בשני  שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני  משכן,  "משכן  כמ"ש   (3

ר"פ פקודי).

4) ועפ"ז יומתק שבתיבת "כתית" (שפירושה כתישה) נרמזת גם המעלה דבית שני על 

בית ראשון, שמקדים "כת" (ת"כ שנים) דבית שני ל"ית" (ת"י שנים) דבית ראשון – כי 

הגדלות דבית שני בשנים (ת"כ שנים, "כת") היא בגלל החידוש שלאחרי הפסק החורבן, 

התוכן דתיבת "כתית".

5) זוהר חלק א כח, א. וראה גם חלק ג רכא, א.

6) ראה לקו"ש ח"ט ע' 26 ואילך. וש"נ.

7) ובפרט ע"פ הידוע שבזמן חורבן בית ראשון הי' גילוי נעלה יותר מאשר בזמן בית שני 

(ראה ע"ח שער מיעוט הירח פ"ב).

ראשון),  (בית  המשכה  חסד,  גדול,  לאור  מקור  הגדול",  "מאור   – גופא  דבזה  וי"ל   (8

ו"מאור הקטן", מקור לאור קטן, גבורה, העלאה (בית שני).

9) ראה זח"ג רכא, א.

10) בשלח טו, יז.

ועד, לעתיד לבוא  ימלוך לעולם  ידים בזמן שה'  יבנה בשתי  ואימתי  ידים,  11) "בשתי 

שכל המלוכה שלו" (פירוש רש"י על הפסוק).

12) ג' פעמים בפרשה לכהנו לי (כח, א. ג. ד), וכן ג' פעמים אהרן (שם פסוקים א. ב. ג), 

כ"ה ברוקח ובבעה"ט.

ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּבמנחֹות:ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית הּזיתים∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒִֵַ
יהיה ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש ראׁשֹונה,היה טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, מכניסןּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

למנחֹות ּכתית ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, ÏÚ‰Ï˙.לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«¬…
„ÈÓz ׁשלהבת∑�¯ ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ּתמיד,∑ÈÓz„.(שבת קרּוי ולילה לילה ׁשאּתהּכל ּכמֹו ≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ

כח)אֹומר ּבמנח(במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר"עֹולת חביתין ו)ת מחציתּה(ויקרא אּלא ואינּה "ּתמיד" ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּפנים ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה הּואּבּבקר לׁשּבת .מּׁשּבת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, ללּמדנּו(רש"י ׁשּבא לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה ׁש'ּזְך' ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשם ּבּמדּבר, יׂשראל לבני נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁש'ּזְך'

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם החייםהיה אור ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

CÏכ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰�‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡i�ÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eˆz‰.כ) ‰z‡Âהצר לּמה לדעת צרי ¿«»¿«∆ְִַַַָָָָֻ

עֹודלֹומר מדּבר, היה ׁשעּמֹו אחר ואּתה ְְִֵֶַַַַַָָָ

אמר לׁשֹוןלּמה אמר לּמה עֹוד צו, ולא ּתצּוה ְְְֶַַַַָָָָָָֹ

מהם ּדרׁשֹות ּבזה אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶֶַָָָצּוּוי.

זרּוז אּלא צו אין אמר) ס"פ (תו"כ ְֱֵֵֶַָָֹאמרּו

ׁשהּדבר לצד ּכי ואּולי ּכיס, חסרֹון ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלצד

ּבבית נרֹות ׁשּידליקּו ה' לצּוֹות הּמּוסר מן ְְְִִֵֵֵֶַַַָאינֹו

אמר ּכן על אׁשר אֹורה, ּתצא מּמּנּו אׁשר ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָה'

על ליׂשראל יאמרּנה לא זֹו מצוה ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹלמׁשה

ׁשּינהגּו עצמֹו מּפי ּפרּוׁש יצּוה הּוא אּלא ה' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָּפי

אמר ולזה להדליק, ׁשמן להביא זה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּכבֹוד

אּתה הֹוסף ּׁשּצּויתי מה מּלבד ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָואּתה,

לֹומר ודקּדק זה. על ּתדּברלצּוֹותם ולא ּתצּוה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹ

הּדבר על הּוא ׁשּיזרזם אּלה ּדברנּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהצּדיק

ּדברי ידּבר ּכי הּנׁשמע יהיה ּתדּבר אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאם

ולזה הּזרּוז, צר מּבלי לדּבר הרגיל ּכּסדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה'

ה' ּכי ׁשּיאמר נׁשמע יהיה ׁשאז צו אמר ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹלא

אּלא לצּוֹות אליו מעצמ.אמר ּפרּוׁש ּתצּוה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכיון היא קּלה זֹו מצוה ּכי ּבעיני יראה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולא

זה ׁשאין הּוא כן לא מׁשה מּפי אּלא ִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשאינּה

המצּוה אבל עליֹון לאל ּכבֹוד ּדר מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

ואּוּלי ׁשּיצּוה. אליו אמר ה' ּכי רֹואים אנּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

אמר לזה ּׁשאּתהּכי למה ּפרּוׁש אלי ויקחּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכל ה' ׁשּצּוה לצד ירצה עֹוד ּתצּוה. ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָּבדעּת

ׁשּמצּוה ׁשּיראה לנֹוכח ועניניו הּמׁשּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה

ּכל ויביא אליו הּנדּבר ּכל הּוא ׁשּיעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלֹו

ּבעבֹודת התלהבּותֹו לצד הּמׁשּכן, אל ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָהּנדבה

לזה ועבֹודתֹו, הּמׁשּכן מלאכת יעׂשה ּגם ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָה'

אליו לאמר ּׁשּיׁש מה ּפרּוׁש ּתצּוה ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּׁשּתצּוה מה אּלא אינֹו יׂשראל ּכל על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהּיתרֹון

ּתבת אמר ולזה לבד, ותֹוספתאֹותם ואּתה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

וידּיק מׁשה, לבד עֹוׂשים ׁשּיׁש לצד ְְִִֵֶֶַַַַָֻהּוא"ו

אֹומרֹו ּכן צו:ּגם אמר ולא ּתצּוה ְְְֵֶַַַַָֹ

„BÚלאהרן הּכהּנה ּתת זמן הּגיע ּכי לצד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹֹֻירמז

יׂשראל, על והמליכֹו הּמלכּות למׁשה ה' ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּברר

אֹומרֹו ּדרוהּוא על יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

והגם וגֹו'. לנגיד ה' ויצּוהּו י"ג) (ש"א ְְְְֲִֵַַַַָאֹומרֹו

י"ג) (ו' לעיל הּכתּוב אמר מצרים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּבארץ

ׁשעׂשאם ׁשם ּופרׁשנּו יׂשראל ּבני אל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָויצּום

יׂשראל למלכּות מׁשה יחד ּכאן ּבעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָמֹוׁשלים

ּׁשאמר מה נתּכּון לזה ּכי ואּולי ּכהן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹואהרן

ממלכת לי ּתהיּו ואּתם ו') ט"ו (לעיל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּכתּוב

מׁשה, אל חֹוזר ממלכת קדֹוׁש, וגֹוי ְְֲִֵֶֶֶֶַָֹּכהנים

הּלוּים. אּלּו קדֹוׁש וגֹוי ּובניו, אהרן ְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹּכהנים

ּבאֹומרֹו ׁשּירמז אֹומרםואּולי ּדר על ּתצּוה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָֹ

יׁש חכם ּתלמיד ּכל ּכי פ"ג) ח"א (זהר ְִִֵַַָָָֹז"ל

ז"ל רּבֹותינּו ולזה מׁשה, מּנׁשמת ניצֹוץ ְְִִִֵֶֶַַָלֹו

ּכי מׁשה לזה זה קֹוראים היּו ל"ט.) ְִִֶֶֶָָָֻ(סּכה

ּתֹורה, הּלֹומדת הּנפׁש ּבבחינת המדּבר זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

אֹומרֹו אֹומרֹווהּוא ּדר על ּתצּוה ואּתה ְְְְְֶֶֶַַַָ

ׁשהּוא ּל יצּוה מלאכיו ּכי צ"א) ְְְִִִֶֶַַָָָ(ּתהּלים

ּוכבר הּנכּבדים, יׂשראל לאיׁש לּוּוי צוּתא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלׁשֹון

עסק ּבאמצעּות אּלא חׁשיבּות אין ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָידעּת

ׁשמן ּבמצות זה רמז לרמז ה' ּובחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה.

העֹולם. אֹור ׁשהּוא הּתֹורה ּבחינת הּוא ְִִֶַַָָָּכי

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַַָועּין

.EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂאֹומרֹוּדר על יתּבאר אלי ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶֶַָ

וזה כ"ב ּדף ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְְֶֶֶֶַַַַָָמה

לכל היא עדּות העדת לפרכת מחּוץ ְְְִִֵֵֶָָָָֹֻלׁשֹונם

עֹולם עדּותּבאי מאי ּביׂשראל ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּמע נר זה רב והּנהאמר ּכאן. עד כּו' רבי ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

היּו הּדֹור ליצני פנ"ב) (שמו"ר ז"ל ְֵֵַָָָאמרּו

ׁשהּׁשכינה אפׁשר לֹומר מׁשה על ְְְְִִִֶֶֶַַַָָמתלֹוצצים

הרי ּכאן. עד וכּו' מׁשה ׁשל מעׂשה על ְֲֲֵֶֶֶַַַָָׁשֹורה

ׁשּתׁשרה מּיׂשראל אפּלּו מצּדיקים היּו לא ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָֹּכי

ׁשכינה ׁשּׁשרתה הגם זה ּוכפי ּבּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשכינה

לתמידּות סימן זה אין זה ּכל עם ּבניסן א' ְְְִִִִִֵֶֶָָָּביֹום

נר ּבנס אבל ּבּמׁשּכן מקֹומּה הּׁשכינה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּתקּבע

ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּמערבי

ה' מאמר והּוא ּביׂשראל, אליׁשֹורה ויקחּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

נבּואת ּתתחּזק ּבזה ּכי הּדבר נֹוגע אלי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

ּתׁשרה ׁשהּׁשכינה נבּואת ויצּדיקּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּיּכירּו

הּמנֹורה. ּבׁשמן ׁשּיעׂשה נס ּכׁשּיראּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבתֹוכם

ּבאֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי לֹומרואּולי ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּדבר להיֹות ּדבריו יאמנּו ׁשּלא יחּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּכן ּוכמֹו ּבּתחּתֹונים עליֹון אל ׁשּידּור ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּתמּוּה

יצּדיקּו, מּנין ּתאמר ואם ּפרּוׁשהיה אלי ויקחּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּכּנזּכר: הּדברים והצּדקת חּזּוק ל יׁש זה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבדבר

C¯„·eמאמר ּדר על הּכתּוב יתּבאר רמז ¿∆∆ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ח') (ּבראׁשית חדׁש זהר ּבספר ְְִֵֵֶַָָָֹהּובא

נגאלּו מהם אחד ּכל יׂשראל ׁשל ּגלּיֹות ד' ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּכי

ּבזכּות נגאלּו הראׁשֹון ּגלּות אחד, ּבזכּות ְְְֲִִִִִֶֶָָָמּמּנּו

ּבזכּות נגאלּו ב' הּׁשלֹום, עליו אבינּו ְְְֲִִִַַָָָָָָאברהם

מׁשה ּבזכּות ּתלּוי והּד' יעקב, ּבזכּות ג' ְְְְֲִִִֶַַָָֹיצחק,

עֹוסקים ׁשאין עֹוד ּכל ּכי הּגלּות נתאר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָולזה

עם לגאל חפץ מׁשה אין ּובּמצוֹות ְְִִֵֵֶַַַָָֹּבּתֹורה

הּכתּוב ׁשרמז הּוא וזה הּתֹורה. מן ְְִִֶֶַַַַָָָָּבטלנים

ּבאֹומרֹו עלּכאן יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

על אֹו יצּוה, מלאכיו ּכי צ"א) (ּתהּלים ְְְִִִֶֶֶַַַָָּדר

הּוא ּכי מלכּות אּלא צו אין ז"ל אֹומרם ְְִֵֶֶֶַַָָּדר

ׁשּיעסקּו הּדבר הּוא ּותנאי לעתיד עלינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹימל

אֹומרֹו הּוא וזה ּבּתֹורה. אלייׂשראל ויקחּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

לׁשמן ׁשּנמׁשלה הּתֹורה אל ירמז ז זית ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן

ּד והם הּתֹורה ּכ לעֹולם מאיר הּׁשמן ברימה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹומר ודקּדק ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ׁשּצריכיןהּזהר ז ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לקנּתר ׁשהם ׁשמרים ּבלי לׁשמּה ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלעסק

ׁשמריה. הם אּלה וכּדֹומה להתּגּדל אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָח"ו

עֹוד ּבּתֹורהואמר לעסק ׁשּצריכין ּפרּוׁש ּכתית ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

(ּבּמדּבר אֹומרֹו ּדר על וכחם ּגּופם ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּולכּתת

(ּברכֹות ימּות ּכי אדם הּתֹורה זאת י"ד) ְִַָָָָָֹי"ט

ה') (חפץ ּבחפצי זה ענין ּכתבּתי ּוכבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָס"ג:)

ואֹומרֹו ׁשם. יעּין ּבּה הּמימינים לּמאֹורּבענין ְְְְְְִִִַַַַַָָָֻ

ראש אויביכם וכד אתהדרו ישראל בתיובתא אתהדר אמכם 
לאתרה בשעתא דא אשתלימו שמונה בגדים דלביש כהנא 

רבא ביומא דכפורי ע"כ לשון המדרש הנעלם.
ופירש הרב זלה"ה דכמו שיש כהן גדול למטה כן יש בחינת 
כ"ג למעלה13, והנה הבגדים שמשתמש בהם כ"ג הם שמונה 
אבנט מצנפת כתונת מכנסים אפוד מעיל חשן ציץ, אבל כהן 
הדיוט משמש בד' בגדים דוקא וא"כ כמו שיש שמונה בגדים 
לכ"ג למטה כמו כן יש בחינת ח' בגדים הנז' ברוחניות ואורות 

בבחינת הכ"ג שיש למעלה14.
בגדים  ד'  בחי'  יחסרו  אז  ח"ו  חוטאים  כשישראל  והנה 
מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  אמכ"ם  ר"ת  והם  למעלה 
אפוד  והם  אמח"ץ  ר"ת  שהם  היתרים  בגדים  ד'  רק  וישאר 
מעיל חשן ציץ והכוונה שע"י החטא עושים גרעון, וכמו שכהן 
הדיוט גרוע מכ"ג למטה שהכ"ג משמש בשמונה וכהן הדיוט 
בארבעה כן הבחינה שלמעלה הרמוזה לזה לא ישאר בה כ"א 

ארבעה.
כהן  של  אינם  הנשארים  וציץ  וחשן  ומעיל  שאפוד  והגם 
שלא  בענין  הדיוט  לכהן  הבחינה  נשתוה  מקום  מכל  הדיוט 

ישאר כי אם ד'.
והמדרש הנז' הכי פירושו כד ישראל חייבין אתקיים בהון 
שולח  אנכי  פשעכם  מכח  ר"ל  אמכם  שולחה  ובפשעכם 
ומסיר ד' בגדים הרמוזים במלת אמכ"ם ונשארים ד' בגדים 
ראש  מוחץ  שהקב"ה  בזה  ומרמז  אמח"ץ  בר"ת  הנרמזים 
שונאי ישראל מחץ ראש על ארץ רבה וכד יחזרון בתיובתא 
אז יתחזר אמכם לאתרה פי' כאשר יחזרו בתשובה אזי הד' 
וארמון על  יחזרו למקומם  בגדים המרומזים במלת אמכ"ם 
דלביש  בגדים  ח'  אשתלימו  דא  בשעתא  אז  ישב  משפטו 
זכאים  יהיו  שישראל  דבשעה  דכפורא  ביומא  רבא  כהנא 
אמכ"ם  במלת  המרומזים  בגדים  ד'  יחזרו  ממילא  וצדיקים 
אז  ותהי'  אמח"ץ  במלת  המרומזים  בגדים  ד'  עם  ויתחברו 
הבחינה בשלימות גמורה ע"כ מהות דברי הרב זלה"ה בקיצור 

קצת ע"ש.
ר' שמשון אסטרפולי ז"ל – ניצוצי שמשון – אדרת אליהו

הקדמוני.  נחש   – "נחש"  אותיות  ש"חשן"  ארז"ל15  ו. 
(מבעהתו"ס)16,  אפרים  ר'  בשם  מבואר  גיסא  ולאידך 
ש"חשן" בגי' "משיח". והנה בזמן הגלות (שבא מפני חטאינו 
– שסיבתם התגברות המשכא דחויא17 על נפה"א) הרי ענין 
ה"נחש" הוא בגילוי, והחשן (בגימטריא משיח) הוא בהעלם; 
נמצא  שהוא  אלא  הגלות  בזמן  גם  ה"חשן"  שישנו  והיינו 

בהעלם – וזאת היא עבודתינו בזמן הגלות לפענח ולגלות את 
החשן (בגי' משיח) מהעלמו, עד שיהי' בבחי' "חשן משפט" – 

שתתגלה פעולתו וענינו בעולם.
ועי"ז הנה "חשן" הוא בגי' "משיח" שגילוי החשן (בבחי' 

"חשן משפט") מביא לידי גילוי המשיח – ובקרוב ממש.
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כט, א – וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש 
אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים 

תמימם

לי.  לכהן  אותם  לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה  ז. 
לקדשם בעולם הזה בז' ימי המלואים, לכהן לי בעוה"ב.

שפתי כהן

פתח  לדרתיכם  תמיד  עלת   – מב-מג  כט, 
אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה לדבר 
ונקדש  ישראל  לבני  שמה  ונעדתי  שם.  אליך 

בכבודי

ח. עולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד לפני ה' אשר 
אועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל 
כאחד  הבאים  כתובים  הב'  אלו  לבאר  צריך  בכבודי.  ונקדש 

כפולים ומכופלים גם השינוי שמה שם שמה לא בחנם.
בית  מקדשים  ושלשה  המשכן  על  ירמוז  רמז  דרך  ועל 

ראשון ובית שני ובית הג' המקווה.
שבמדבר  משכן  כנגד  מועד  אהל  פתח  תמיד  עולת  זהו 
שעשה משה שלא הי' אלא לפי שעה, אשר אועד לכם שמה 
נאמר  ועליו  וועד  שהי'  אועד  כתב  ולזה  ראשון  בית  כנגד 
ז"ל  זאת מנוחתי עדי עד כמ"ש הרמב"ם  יד)  (תהלים קלב, 
שאמרו  דרך  על  שמה  כתב  ולזה  הבחירה,  בית  הל'  פ"א 
בגמרא (יומא כא:) כתיב (חגי א, ח) ואכבדה רמז לה' דברים 
שהי' בבית מקדש א' יותר מן הב', וזהו שמה בה"א רמז לה' 

דברים, לדבר אליך שם כנגד בית שני שחסרו ה' דברים.
דברים  החמשה  שיבואו  הג'  הבית  כנגד  שמה  ונועדתי 
בכבודי  ונקדש  נאמר  זה  ועל  בשלמות,  בו  וימצאו  שחסרו 
עתיד  הב"ה  ע"י  רק  ודם  בשר  ע"י  יתקדש  לא  הג'  הבית  כי 

לבנותה.
שמע שלמה18

13) עיין סנהדרין לט. אלקיכם כהן הוא. ועיין לקוטי שיחות חלק ז עמוד 153 ואילך.

14) עיין זוהר ויקרא עמוד שכא וברקנטי פרשתנו.

15) שער המצות וטעמי המצות להרח"ו פ' תצוה.

16) מאורי אור בערכו. חומת אנך בפרשתנו.

17) תניא פל"א. ובכ"מ.

18) ר' שלמה אלגאזי ז"ל, נדפס אמסטרדם ת"ע.

ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּבמנחֹות:ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית הּזיתים∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒִֵַ
יהיה ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש ראׁשֹונה,היה טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, מכניסןּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

למנחֹות ּכתית ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, ÏÚ‰Ï˙.לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«¬…
„ÈÓz ׁשלהבת∑�¯ ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ּתמיד,∑ÈÓz„.(שבת קרּוי ולילה לילה ׁשאּתהּכל ּכמֹו ≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ

כח)אֹומר ּבמנח(במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר"עֹולת חביתין ו)ת מחציתּה(ויקרא אּלא ואינּה "ּתמיד" ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּפנים ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה הּואּבּבקר לׁשּבת .מּׁשּבת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, ללּמדנּו(רש"י ׁשּבא לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה ׁש'ּזְך' ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשם ּבּמדּבר, יׂשראל לבני נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁש'ּזְך'

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם החייםהיה אור ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

CÏכ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰�‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡i�ÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eˆz‰.כ) ‰z‡Âהצר לּמה לדעת צרי ¿«»¿«∆ְִַַַָָָָֻ

עֹודלֹומר מדּבר, היה ׁשעּמֹו אחר ואּתה ְְִֵֶַַַַַָָָ

אמר לׁשֹוןלּמה אמר לּמה עֹוד צו, ולא ּתצּוה ְְְֶַַַַָָָָָָֹ

מהם ּדרׁשֹות ּבזה אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶֶַָָָצּוּוי.

זרּוז אּלא צו אין אמר) ס"פ (תו"כ ְֱֵֵֶַָָֹאמרּו

ׁשהּדבר לצד ּכי ואּולי ּכיס, חסרֹון ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלצד

ּבבית נרֹות ׁשּידליקּו ה' לצּוֹות הּמּוסר מן ְְְִִֵֵֵֶַַַָאינֹו

אמר ּכן על אׁשר אֹורה, ּתצא מּמּנּו אׁשר ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָה'

על ליׂשראל יאמרּנה לא זֹו מצוה ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹלמׁשה

ׁשּינהגּו עצמֹו מּפי ּפרּוׁש יצּוה הּוא אּלא ה' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָּפי

אמר ולזה להדליק, ׁשמן להביא זה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּכבֹוד

אּתה הֹוסף ּׁשּצּויתי מה מּלבד ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָואּתה,

לֹומר ודקּדק זה. על ּתדּברלצּוֹותם ולא ּתצּוה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹ

הּדבר על הּוא ׁשּיזרזם אּלה ּדברנּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהצּדיק

ּדברי ידּבר ּכי הּנׁשמע יהיה ּתדּבר אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאם

ולזה הּזרּוז, צר מּבלי לדּבר הרגיל ּכּסדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה'

ה' ּכי ׁשּיאמר נׁשמע יהיה ׁשאז צו אמר ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹלא

אּלא לצּוֹות אליו מעצמ.אמר ּפרּוׁש ּתצּוה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכיון היא קּלה זֹו מצוה ּכי ּבעיני יראה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולא

זה ׁשאין הּוא כן לא מׁשה מּפי אּלא ִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשאינּה

המצּוה אבל עליֹון לאל ּכבֹוד ּדר מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

ואּוּלי ׁשּיצּוה. אליו אמר ה' ּכי רֹואים אנּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

אמר לזה ּׁשאּתהּכי למה ּפרּוׁש אלי ויקחּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכל ה' ׁשּצּוה לצד ירצה עֹוד ּתצּוה. ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָּבדעּת

ׁשּמצּוה ׁשּיראה לנֹוכח ועניניו הּמׁשּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה

ּכל ויביא אליו הּנדּבר ּכל הּוא ׁשּיעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלֹו

ּבעבֹודת התלהבּותֹו לצד הּמׁשּכן, אל ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָהּנדבה

לזה ועבֹודתֹו, הּמׁשּכן מלאכת יעׂשה ּגם ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָה'

אליו לאמר ּׁשּיׁש מה ּפרּוׁש ּתצּוה ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּׁשּתצּוה מה אּלא אינֹו יׂשראל ּכל על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהּיתרֹון

ּתבת אמר ולזה לבד, ותֹוספתאֹותם ואּתה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

וידּיק מׁשה, לבד עֹוׂשים ׁשּיׁש לצד ְְִִֵֶֶַַַַָֻהּוא"ו

אֹומרֹו ּכן צו:ּגם אמר ולא ּתצּוה ְְְֵֶַַַַָֹ

„BÚלאהרן הּכהּנה ּתת זמן הּגיע ּכי לצד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹֹֻירמז

יׂשראל, על והמליכֹו הּמלכּות למׁשה ה' ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּברר

אֹומרֹו ּדרוהּוא על יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

והגם וגֹו'. לנגיד ה' ויצּוהּו י"ג) (ש"א ְְְְֲִֵַַַַָאֹומרֹו

י"ג) (ו' לעיל הּכתּוב אמר מצרים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּבארץ

ׁשעׂשאם ׁשם ּופרׁשנּו יׂשראל ּבני אל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָויצּום

יׂשראל למלכּות מׁשה יחד ּכאן ּבעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָמֹוׁשלים

ּׁשאמר מה נתּכּון לזה ּכי ואּולי ּכהן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹואהרן

ממלכת לי ּתהיּו ואּתם ו') ט"ו (לעיל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּכתּוב

מׁשה, אל חֹוזר ממלכת קדֹוׁש, וגֹוי ְְֲִֵֶֶֶֶַָֹּכהנים

הּלוּים. אּלּו קדֹוׁש וגֹוי ּובניו, אהרן ְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹּכהנים

ּבאֹומרֹו ׁשּירמז אֹומרםואּולי ּדר על ּתצּוה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָֹ

יׁש חכם ּתלמיד ּכל ּכי פ"ג) ח"א (זהר ְִִֵַַָָָֹז"ל

ז"ל רּבֹותינּו ולזה מׁשה, מּנׁשמת ניצֹוץ ְְִִִֵֶֶַַָלֹו

ּכי מׁשה לזה זה קֹוראים היּו ל"ט.) ְִִֶֶֶָָָֻ(סּכה

ּתֹורה, הּלֹומדת הּנפׁש ּבבחינת המדּבר זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

אֹומרֹו אֹומרֹווהּוא ּדר על ּתצּוה ואּתה ְְְְְֶֶֶַַַָ

ׁשהּוא ּל יצּוה מלאכיו ּכי צ"א) ְְְִִִֶֶַַָָָ(ּתהּלים

ּוכבר הּנכּבדים, יׂשראל לאיׁש לּוּוי צוּתא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלׁשֹון

עסק ּבאמצעּות אּלא חׁשיבּות אין ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָידעּת

ׁשמן ּבמצות זה רמז לרמז ה' ּובחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה.

העֹולם. אֹור ׁשהּוא הּתֹורה ּבחינת הּוא ְִִֶַַָָָּכי

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַַָועּין

.EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂאֹומרֹוּדר על יתּבאר אלי ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶֶַָ

וזה כ"ב ּדף ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְְֶֶֶֶַַַַָָמה

לכל היא עדּות העדת לפרכת מחּוץ ְְְִִֵֵֶָָָָֹֻלׁשֹונם

עֹולם עדּותּבאי מאי ּביׂשראל ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּמע נר זה רב והּנהאמר ּכאן. עד כּו' רבי ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

היּו הּדֹור ליצני פנ"ב) (שמו"ר ז"ל ְֵֵַָָָאמרּו

ׁשהּׁשכינה אפׁשר לֹומר מׁשה על ְְְְִִִֶֶֶַַַָָמתלֹוצצים

הרי ּכאן. עד וכּו' מׁשה ׁשל מעׂשה על ְֲֲֵֶֶֶַַַָָׁשֹורה

ׁשּתׁשרה מּיׂשראל אפּלּו מצּדיקים היּו לא ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָֹּכי

ׁשכינה ׁשּׁשרתה הגם זה ּוכפי ּבּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשכינה

לתמידּות סימן זה אין זה ּכל עם ּבניסן א' ְְְִִִִִֵֶֶָָָּביֹום

נר ּבנס אבל ּבּמׁשּכן מקֹומּה הּׁשכינה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּתקּבע

ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּמערבי

ה' מאמר והּוא ּביׂשראל, אליׁשֹורה ויקחּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

נבּואת ּתתחּזק ּבזה ּכי הּדבר נֹוגע אלי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

ּתׁשרה ׁשהּׁשכינה נבּואת ויצּדיקּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּיּכירּו

הּמנֹורה. ּבׁשמן ׁשּיעׂשה נס ּכׁשּיראּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבתֹוכם

ּבאֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי לֹומרואּולי ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּדבר להיֹות ּדבריו יאמנּו ׁשּלא יחּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּכן ּוכמֹו ּבּתחּתֹונים עליֹון אל ׁשּידּור ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּתמּוּה

יצּדיקּו, מּנין ּתאמר ואם ּפרּוׁשהיה אלי ויקחּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּכּנזּכר: הּדברים והצּדקת חּזּוק ל יׁש זה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבדבר

C¯„·eמאמר ּדר על הּכתּוב יתּבאר רמז ¿∆∆ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ח') (ּבראׁשית חדׁש זהר ּבספר ְְִֵֵֶַָָָֹהּובא

נגאלּו מהם אחד ּכל יׂשראל ׁשל ּגלּיֹות ד' ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּכי

ּבזכּות נגאלּו הראׁשֹון ּגלּות אחד, ּבזכּות ְְְֲִִִִִֶֶָָָמּמּנּו

ּבזכּות נגאלּו ב' הּׁשלֹום, עליו אבינּו ְְְֲִִִַַָָָָָָאברהם

מׁשה ּבזכּות ּתלּוי והּד' יעקב, ּבזכּות ג' ְְְְֲִִִֶַַָָֹיצחק,

עֹוסקים ׁשאין עֹוד ּכל ּכי הּגלּות נתאר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָולזה

עם לגאל חפץ מׁשה אין ּובּמצוֹות ְְִִֵֵֶַַַָָֹּבּתֹורה

הּכתּוב ׁשרמז הּוא וזה הּתֹורה. מן ְְִִֶֶַַַַָָָָּבטלנים

ּבאֹומרֹו עלּכאן יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

על אֹו יצּוה, מלאכיו ּכי צ"א) (ּתהּלים ְְְִִִֶֶֶַַַָָּדר

הּוא ּכי מלכּות אּלא צו אין ז"ל אֹומרם ְְִֵֶֶֶַַָָּדר

ׁשּיעסקּו הּדבר הּוא ּותנאי לעתיד עלינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹימל

אֹומרֹו הּוא וזה ּבּתֹורה. אלייׂשראל ויקחּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

לׁשמן ׁשּנמׁשלה הּתֹורה אל ירמז ז זית ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן

ּד והם הּתֹורה ּכ לעֹולם מאיר הּׁשמן ברימה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹומר ודקּדק ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ׁשּצריכיןהּזהר ז ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לקנּתר ׁשהם ׁשמרים ּבלי לׁשמּה ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלעסק

ׁשמריה. הם אּלה וכּדֹומה להתּגּדל אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָח"ו

עֹוד ּבּתֹורהואמר לעסק ׁשּצריכין ּפרּוׁש ּכתית ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

(ּבּמדּבר אֹומרֹו ּדר על וכחם ּגּופם ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּולכּתת

(ּברכֹות ימּות ּכי אדם הּתֹורה זאת י"ד) ְִַָָָָָֹי"ט

ה') (חפץ ּבחפצי זה ענין ּכתבּתי ּוכבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָס"ג:)

ואֹומרֹו ׁשם. יעּין ּבּה הּמימינים לּמאֹורּבענין ְְְְְְִִִַַַַַָָָֻ
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(â)çeø åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç̈§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB�‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז החיים.שנטריא"ה אור ְַַ

(ã)úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLzE ©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²

:éì-Bðäëì åéðáìe§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא לי(שהוא אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא
מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. ו)מּלמּטה, ב אפׁשר(שמואל ואי היא. חגֹורה ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין ח)לֹומר ּבחׁשב(ויקרא אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ואחר האפֹוד", את עליו "וּיּתן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאפֹוד",
והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעל

ׁשם על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ּכמֹוׁשם ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש(שם)ׁשּנאמר: לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ּכרּדֹוטין,ראיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אבׁשלֹום: אחֹות ּתמר יג)ּבמעׂשה ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן חלּוק,∑ÏÈÚÓe."ּכי ּכמין הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ¿ƒְִָ

העליֹון חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא הּכּתנת, והּמׁשּבצֹות∑ıaLz.וכן לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהם

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑Ù�ˆÓ˙."מּוסּבֹות ּבמקֹוםּכמין ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם קֹורא כה)ּכֹובעיןאחר יומא על∑Ë�·‡Â.(עיין חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ¿«¿≈ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻ

עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּמעיל,
האפֹוד" לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.את המקּדׁשת אֹותםמּתרּומה החיים.יעׂשּו אור ֵֶָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

ÈÓÏL‡c˙ג ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד ‡�LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡�ÈÓ‰Â ‡zÙ�ˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡�ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא ּברּו הוי"ה ׁשם ּכי ודע אדנ"י, ׁשם ְֲִֵֵֶַָָָׁשל

אדנ"י וׁשם ּכּידּוע הּתפארת ּכּנּוי אליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיתיחס

אֹומרֹו והּוא הּכבֹוד, ּכּנּוי אליו ועׂשיתיתיחס ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

וגֹו' קדׁש זהבּבגדי ּבגדי ּכנגד לכבֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

סדר הּכתּוב וסּדר לבן, ּבגדי ּכנגד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּולתפארת

והקּדים מּזֹו למעלה זֹו הּקדּׁשה לכבֹודהּדרגֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָֻ

ׁשּבאמצעּותם ּבגדים ח' עׂשֹות ה' וצּוה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָוהבן.

אׁשר האדם ּבני יסבבּו אׁשר ּפגמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹיתּכּפר

ההּוא. העון יכּפר ּובזה עליֹון למקֹום ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹֻיּגיע

ה' הקּפיד לּמה טעם טּוב לתת יׁש זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּולדר

אֹומרם ּדר על ּבמׁשה ולא ּבאהרן הּבגדים ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹעל

מכּפרים ּכהּנה ּבגדי ח' ּכי ט"ז.) (ערכין ְְְְֲִִִִֵַָָֻז"ל

אׁשר יׂשראל ּבבני ׁשּיהיה עברֹות מיני ח' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

העֹומד להּכהן אּלא הּדבר ה' צּוה לא ּכן ְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹעל

לכּפ הּימים ּכל ּובניו הּוא ּבנילׁשרת על ר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּׁשּׁשּמׁש מה ׁשּכל מׁשה ּכן ּׁשאין מה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׂשראל

אהרן לכּפרת אּלא היה לא הּמּלּואים ימי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבז'

היה לא ה' לפני לעבד ידם את למּלא ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּובניו

ׁשּמׁש לזה ּכּנזּכר הּבגדים ּׁשּיכּפרּו למה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹצר

וגֹו': ְְַּבחּלּוק

a„z¯.ג) ‰z‡Âאֹומרֹו ׁשּצריטעם ואּתה, ¿«»¿«≈ְְִֶַַַָָ

לב, לחכמי לדּבר ּבּדבר להתטּפל ּבעצמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָהּוא

ּופרׁש ה' חזר וגֹו' ּבגדי ועׂשית ׁשאמר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהגם

יהיּו ּפיו על אּלא יעׂשה הּוא לא ּכי ְְֲִִִֶֶַַָָָֹּדבריו

ׁשּיהיּו הּוא ׁשהעּקר יבין ׁשּלא ּוכדי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹנעׂשים

ׁשּידּבר ּבּדבר צר ואין מׁשה ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנעׂשים

הּמצוה ּבאה לזה לב חכמי אל מּפיו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשה

ּבפיואמר ודקּדקואּתה וגֹו', ּכל אל ּתדּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מּסימניםלֹומר אחד הּוא זה ּכי ּכל אל ִִִִֶֶֶַָָָ

הּדעת מהׁשלמת הּוא ׁשהּדבר ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻהּמבהקים

ׁשאם יחד לכּלם הּדברים ׁשּידּבר הּלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּומרצֹון

לֹומר יׁשּתּדל נפׁש ּבדאבֹון ּבא הּדבר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּיכֹול עֹוד וכל רּבים ּבפני ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּדברים

ׁשנים ּבפני ידּבר לא אחד לפני ּדבריו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלדּבר

הּוא יהיה ׁשּלא למׁשה ּפחיתּות הּוא הּדבר ְְְִִִֶֶֶַָָֹּכי

ה' צּוה ּכן על אׁשר ,הּמל לפני לׁשרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָראּוי

ּובזה לב חכמי ּכל אל לדּבר סימן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ׁשלם: ולב חפצה נפׁש ּכי הּכל לעיני ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיּודע

„BÚּפסּוקים ּבה' ה' ׁשאמר טעם ּכי ְְְִִִֶֶַַַָנראה

ּפעמים ג' לֹואּלּו לתת ּבא ּכי ואּתה ְְִִֵֵַָָָָ

ּבכללֹותיה הּמׁשּכן נדבת והם ּדברים ּבג' ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעלה

א', ּכהּנה ּובגדי וכליו הּמׁשּכן ּומלאכת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻא',

ּכי אליו ה' ואמר א'. הּמקּדׁש ּבית ְְֲִִֵֵַַַַָָָועבֹודת

ּכנגד הּכל, עׂשה הּוא ּכאּלּו ׂשכר נֹוטל ְְִֵֶֶַָָָָֹהּוא

אמר הּמׁשּכן נדבת וגֹו'הבאת ּתצּוה ואּתה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ

אמר ּׁשּגמר מה והּוא מביאין הם ויקחּוואלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

יביאּו והם להביא מצּוה ל אני ּפרּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאלי

אמר הּמׁשּכן מלאכת ּוכנגד לעׂשֹות, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָאלי

אּלא אינם ּובזה לב חכמי ּכל אל ּתדּבר ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואּתה

לֹומר ודקּדק .ׁשּכלׁשלּוחי ּכדי ּכל אל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

נעׂשים יהיּו ּבּמׁשּכן נעׂשים ׁשּיהיּו ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָהּמעׂשים

עבֹודת ּוכנגד עׂשאם, הּוא ּוכאּלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַָָּבׁשליחּות

אמר ה' אהרןּבית את אלי הקרב ואּתה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדקּדק ולזה ,ּבׁשליחּות ויעבד ׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹוגֹו'

מׁשהלֹומר אל ה' מצּוה זה ּולטעם ,אלי ְְֵֶֶֶֶֶַַַַ

לנֹוכח ועבֹודתֹו ּומלאכּתֹו הּמׁשּכן מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָּכל

ׁשּצּוה אּלא הּמצוה הּוא עליו האמת אחר ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָּכי

ּבמקֹומֹו: אחרים יצּוה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַלֹו

B‚Â'.ד) ÌÈ„‚a‰ ‰l‡Âמנה לא לּמה קׁשה ¿≈∆«¿»ƒ¿ֶָָָָָֹ

ציץ והׁשמיט ּבגדים ׁשּׁשה אּלא ְְְִִִִִֶַָָָָהּכתּוב

ׁשניהם. הּכתּוב ׁשרמזם ואּולי ּומכנסים. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש

זה ׁשּלפני ּבּפסּוק רמזֹו ּבגדיהּציץ את ועׂשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ואּלה אּלא לֹומר נצר היה ׁשּלא לקּדׁשֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy

(àë)Cøòé úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ©«£ŸÁ
íìBò úwç ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà BúàŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®ª©³¨Æ

:ìàøNé éða úàî íúøãì§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה הארּכין,ּתן טבת ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ּכלּום ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל החיים.וכן אור ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà Eåéða-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤¨¨´
àeäéáàå áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯©«£¦²

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר החיים.לאחר אור ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeהחיים אור §¦§¨«¤

ÏÚcכא ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נחׁש הּגלּות ּבזמן ּכי ּדרּכנּו ּכפי ּכן ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּתתּפרׁש

ונפרד הּקטן הּמאֹור ׁשּנקראת הּלבנה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָמאֹור

ו ּגבירּתּה, ּתירׁש וׁשפחה מּמּנה יצואּלּוף לזה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ּבמכֹון, ּוליחדֹו לּמאֹור להאיר זית ּבׁשמן יכּון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּכי

ידעּת ּכבר ּכי הּגדֹול, הּמאֹור אל יכּון ְְְִֵֶַַַַַָָָָָּגם

ל' (ּדברים ּבּפסּוק כ"ט.) (מגּלה ז"ל ְְֲִִַַָָָָָמאמרם

מאמרם ּגם והׁשיב, אמר ּׁשּלא מּמה ה' וׁשב ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹג')

והבן. ּבעיר אבֹוא לא ּבּפסּוק ה'.) (ּתענית ְְֲִִֵַַָָָֹז"ל

איןואֹומרֹו זה ותמיד ּתמיד עֹולה וגֹו' להעלת ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹ

ה' לּה והיה עֹוד לדאבה תׁשּוב ולא ׁשעּור ְְְֲִַָָָָָֹלֹו

לֹומר עֹוד ׁשּכּון ואּולי עֹולם, לּמאֹורלאֹור ְְִֵֶַַַָָ

יעלה הּוא הּגדֹול הּמאֹור ּכי ּתמיד נר ְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעלֹות

ח') ס"ב (יׁשעיה אֹומרֹו ּדר על ּתמיד ְְְִֵֶֶַַַָָהּנר

רק והיית ּדגנ את אּתן אם וגֹו' ה' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָנׁשּבע

ְְַָלמעלה:

Ï‡¯NÈ.כא) È�a ˙‡Óמה ּדר על יתּבאר ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶֶַַָ

ּכל (פ"ב) ּדׁשקלים ּבתֹוספּתא ְְְְִִֶֶָָָָּׁשאמרּו

ּובלבד ּכׁשרים מעצמן ׁשּנתנּדבּו הּצּבּור ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָקרּבנֹות

מה והּוא לׁשֹונם, ּכאן עד לּצּבּור ְְְְִִֶַַַָָׁשּימסרּום

הּכתּוב ׁשמןּׁשאמר ּכי ּפרּוׁש יׂשראל ּבני מאת ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יחיד ׁשּיתנּדבּו יהיה לּו ולזה צּבּור קרּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָזה

לּמׁשּכן הבאתֹו ותהיה לּצּבּור ׁשּימסרם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָצרי

יׂשראל: ּבני ְְִֵֵֵֵָמאת

‡EÈÏ.א) ·¯˜‰ ‰z‡Âאֹומרֹו ואּתה,טעם ¿«»«¿≈≈∆ְְַַַָ

ּתבת אמר ּגם הקרבה, לׁשֹון אמר אלי,ּגם ְְֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכי פ"ג) (שמו"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִִֵֶֶַָָיתּבאר

ׁשּמאן לצד אּלא למנה היתה למׁשה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּכהּנה

ּבֹו ה' חרה ּפעמים ּכּמה אחר ה' ּבדבר ְְִִֶֶַַַַָָָָָללכת

י"ד) ד' (לעיל ּבאֹומרֹו הּכהּנה מּגבירת ְְְְְְִִִֵֵַַָֻוהסירֹו

ועכׁשו לוי ׁשהיה ּפרּוׁש הּלוי אחי אהרן ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהלא

מעׂשה ּבׁשעת לֹו אמר לזה ּכאן. עד ּכהן ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנעׂשה

אּלא לבד מצּו ׁשאני לצד לא ּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹואּתה

עצמ מּצד אּתה ּבמקֹומּגם אהרן את הקרב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

ל זה ּכי ּבֹו חפץ אּתה ּכאּלּו הּדבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָותעׂשה

לפני ּפני העּזת אׁשר על לכּפרה קרּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקֹום

ואֹומרֹו אהרןה', את ּבהקריב לכּפרת אלי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

מּזה: ּגדֹול קרּבן ל אין ּגדּלתֹו לֹו ְְְְִִֵֵֶָָָָֻויּתן

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚידי על ּכי אלי הקרב ƒ¿…¿¿ְְִֵֵֵֶַַ

נׁשמתֹו ענף ּבחינת מתרחק האדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָחטא

הּגדֹול מּׁשרׁשֹו חטא ׁשּבֹו ענף אֹותֹו ְְִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּכנגד

ּבאמצעּות והּנה וכּו', והּקטן ּגדלֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָּכפי

ּגרם ה' ּבׁשליחּות ׁשהפציר ְְְִִִִֶַַַָָההפצרֹות

מּׁשרׁשּה, נׁשמתֹו מענפי אחד ענף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלהתרחקּות

עֹוד ּכל כן ּפי על אף העניׁשֹו ה' ּכי ֱֲִִִֵֶַַַַָוהגם

והרחֹוק ּבמקֹומֹו עֹומד הּפגם הענׁש קּבל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

הֹודיעֹו הּדבר ּתכלית ּבׁשעת לזה מרחק, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻעֹודּנּו

אֹומרֹו והּוא הרחֹוק, מתקרב יהיה ּבזה ְְְְִִִֵֶֶָָָָּכי

ּפרּוׁש לעצמ הקרב ּפרּוׁש אלי הקרב ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָואּתה

ההּוא, החטא ּבאמצעּות ׁשרחֹוקה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָלבחינת

ּתּקּונֹו, זה ּכי להֹודיעֹו ה' אניונתּכּון ּומּזה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַ

ּברכֹות ּבסֹוף ז"ל ׁשאמרּו ּדבר על ְְְְִֶַַָָָָמׂשּכיל

ׁשהּוא ּכׁשם הרעה על לבר אדם חּיב ְְֵֵֶַַָָָָָָָ(נ"ד.)

(ׁשם ּבּגמרא ּומפרׁש וכּו' הּטֹובה על ְְְְֵֵַַַָָָָָָמבר

ּבּטֹובה ׁשּׂשמח ּכׁשם ּבׂשמחה הרעה לקּבל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָס':)

ועל רחֹוק, ּבעיני קצת הּדבר והיה ּכאן. ְְְְֵַַַַָָָָָָָעד

הם הּיּסּורין הּנה ּבענין האמּורים הּדברים ְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּפי

מּׁשרׁשם, רחֹוקים ׁשהיּו הּנׁשמה ענפי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמקריבין

אלהיו, ה' את ּכעזבֹו ּומר רע ל ְְְֱֵֶֶַַָָֹׁשאין

זה ועל הרחֹוק יתקרב הּיּסּורין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּובאמצעּות

ואמר הּמׂשּכיל, לב קדׁשיׂשמח בגדי ועׂשית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּׂשמחהוגֹו' סימני הם ׁשהם ּולתפארת לכבֹוד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

הּוא זה אׁשר לפארֹו, ּבּדבר ׁשחפץ ְְֲֳֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיראה

והגם ההכרח, מּצד הּדבר לעֹוׂשה ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׂשנאּוי

עם לׁשרת, העֹומד ּגברא חֹובת הם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּבגדים

ידֹו על זה זכּות לגלּגל לזּכֹות ה' רצה זה ְְְְֵֶֶַַַָָָָּכל

ודבר ּבאחיו, ּולׂשמחה לחּבה אֹותם ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָׁשּיעׂשה

מעׂשה ּבעּקר לּנׁשמה נׁשמה ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָזה

הּבגדים ׁשּיעׂשה לֹו לֹומר ה' ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָזה,

ּבגדי מ"ז) פ"ג (יֹומא ׁשּׁשנינּו והגם ְֲִִִֵֶֶַַָָמּׁשּלֹו,

ׁשּיחיד אמרּו הרי צּבּור, מּׁשל ּבאים ְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֹהּכהנים

צּוה כן ּוכמֹו לצּבּור ּולמֹוסרם להתנּדבם ְְְְְְְִִִֵַָָָָיכֹול

לעׂשֹות: ֲַה'

Ù˙Ïe‡¯˙.ב) „B·ÎÏ 'B‚Â ˙ÈNÚÂצרי ¿»ƒ»¿¿»¿ƒ¿»∆ִָ

ּבאֹומרֹו ה' ּכּונת היא מה לכבֹודלדעת ְְְִַַַַַָָָ

ואם ואפניהם, מעׂשיהם ׁשּמֹודיע אחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָוגֹו'

ּכבֹוד לאהרן ּבהם יׁש אּלּו ׁשּבגדים ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹלהֹודיעֹו

ׁשּיתּבאר ואולי מּזה. לנּו ּיצא מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָותפארת

(ע"ז מעמידין אין ּבפרק ּׁשאמרּו מה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָעל

ּבּמה עקיבא רּבי את ׁשאלּו לׁשֹונם וזה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָל"ד.)

ׁשבע מׁשה הּוהּׁשּמׁש לא הּמּלּואים ימי ת ְְִִִִֵֵֵֶַַַֹ

ּבחלּוק לֹו אמרּו מדרׁשא ּבי וׁשאל אתא ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּבידיה

מּמה הּנה ּכאן. עד אמרא ּבֹו ׁשאין ְִִִֵֵֶַַָָָָלבן

ּבחּלּוק הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת מׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַּׁשּׁשּמׁש

לאהרן אּלא מעּכבין הּבגדים ׁשאין יּגיד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזה

עבֹודת ּתתרּצה הּכהנים זּולת אבל ְֲֲֲִִֶַַַַָָָֹּובניו

ּׁשּמֹודיעֹו מה והּוא ּבגדים, ּבלא ְְְְִִֶַַָָָֹהּקרּבנֹות

ּכיּבאֹומרֹו ּתחׁשב לא לֹוּמר וגֹו' לכבֹוד ְְְְְִַַָֹֹ

הּדבר ויתחּיב לבד עבֹודה לצרכי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּבגדים

כן לא הּמּלּואים ימי ּבעבֹודת מׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹללבׁשם

קבּוע למׁשרת וגֹו' לכבֹוד אּלא אינם ְְְִֵֵֶַָָָָָהּוא

ּכׁשּתהיה לבד העבֹודה לצד אבל ְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָלעבֹודתֹו

ּוכמֹו לבן ּבחּלּוק יעבדּו ּובניו אהרן ְְְְֲַַַַַָָָָֹּבזּולת

ּכּנזּכר: מׁשה ׁשּמׁש ְִִֵֵֶֶַַׁשּכן

B‡צּוה לּמה טעם לתת ה' ּבא ּכי ִִֵַַַָָָָָֹיאמר

הּטעם ואמר זהב וד' לבן ד' ּבגדים ְְְִַַַַָָָָָָח'

ּדבריהםהּוא ּפי על ּפרּוׁש ּולתפארת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלכבֹוד

ׁשל ד' ּבגדים הח' ּכי ּתּקּונים) (הקּדמת ְְִִִִֶַַַָָז"ל

הוי"ה ׁשם ׁשל אֹותּיֹות ד' אל ירמזּו לבן ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָּבגדי

אֹותּיֹות ד' אל ירמזּו זהב ּבגדי וד' הּוא ְְְְִִִֵֶָָָּברּו
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(â)çeø åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç̈§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB�‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז החיים.שנטריא"ה אור ְַַ

(ã)úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLzE ©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²

:éì-Bðäëì åéðáìe§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא לי(שהוא אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא
מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. ו)מּלמּטה, ב אפׁשר(שמואל ואי היא. חגֹורה ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין ח)לֹומר ּבחׁשב(ויקרא אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ואחר האפֹוד", את עליו "וּיּתן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאפֹוד",
והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעל

ׁשם על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ּכמֹוׁשם ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁש(שם)ׁשּנאמר: לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ּכרּדֹוטין,ראיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אבׁשלֹום: אחֹות ּתמר יג)ּבמעׂשה ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן חלּוק,∑ÏÈÚÓe."ּכי ּכמין הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ¿ƒְִָ

העליֹון חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא הּכּתנת, והּמׁשּבצֹות∑ıaLz.וכן לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהם

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑Ù�ˆÓ˙."מּוסּבֹות ּבמקֹוםּכמין ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם קֹורא כה)ּכֹובעיןאחר יומא על∑Ë�·‡Â.(עיין חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ¿«¿≈ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻ

עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּמעיל,
האפֹוד" לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.את המקּדׁשת אֹותםמּתרּומה החיים.יעׂשּו אור ֵֶָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

ÈÓÏL‡c˙ג ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד ‡�LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡�ÈÓ‰Â ‡zÙ�ˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡�ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא ּברּו הוי"ה ׁשם ּכי ודע אדנ"י, ׁשם ְֲִֵֵֶַָָָׁשל

אדנ"י וׁשם ּכּידּוע הּתפארת ּכּנּוי אליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיתיחס

אֹומרֹו והּוא הּכבֹוד, ּכּנּוי אליו ועׂשיתיתיחס ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

וגֹו' קדׁש זהבּבגדי ּבגדי ּכנגד לכבֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

סדר הּכתּוב וסּדר לבן, ּבגדי ּכנגד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּולתפארת

והקּדים מּזֹו למעלה זֹו הּקדּׁשה לכבֹודהּדרגֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָֻ

ׁשּבאמצעּותם ּבגדים ח' עׂשֹות ה' וצּוה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָוהבן.

אׁשר האדם ּבני יסבבּו אׁשר ּפגמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹיתּכּפר

ההּוא. העון יכּפר ּובזה עליֹון למקֹום ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹֻיּגיע

ה' הקּפיד לּמה טעם טּוב לתת יׁש זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּולדר

אֹומרם ּדר על ּבמׁשה ולא ּבאהרן הּבגדים ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹעל

מכּפרים ּכהּנה ּבגדי ח' ּכי ט"ז.) (ערכין ְְְְֲִִִִֵַָָֻז"ל

אׁשר יׂשראל ּבבני ׁשּיהיה עברֹות מיני ח' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

העֹומד להּכהן אּלא הּדבר ה' צּוה לא ּכן ְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹעל

לכּפ הּימים ּכל ּובניו הּוא ּבנילׁשרת על ר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּׁשּׁשּמׁש מה ׁשּכל מׁשה ּכן ּׁשאין מה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׂשראל

אהרן לכּפרת אּלא היה לא הּמּלּואים ימי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבז'

היה לא ה' לפני לעבד ידם את למּלא ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּובניו

ׁשּמׁש לזה ּכּנזּכר הּבגדים ּׁשּיכּפרּו למה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹצר

וגֹו': ְְַּבחּלּוק

a„z¯.ג) ‰z‡Âאֹומרֹו ׁשּצריטעם ואּתה, ¿«»¿«≈ְְִֶַַַָָ

לב, לחכמי לדּבר ּבּדבר להתטּפל ּבעצמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָהּוא

ּופרׁש ה' חזר וגֹו' ּבגדי ועׂשית ׁשאמר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהגם

יהיּו ּפיו על אּלא יעׂשה הּוא לא ּכי ְְֲִִִֶֶַַָָָֹּדבריו

ׁשּיהיּו הּוא ׁשהעּקר יבין ׁשּלא ּוכדי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹנעׂשים

ׁשּידּבר ּבּדבר צר ואין מׁשה ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנעׂשים

הּמצוה ּבאה לזה לב חכמי אל מּפיו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשה

ּבפיואמר ודקּדקואּתה וגֹו', ּכל אל ּתדּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מּסימניםלֹומר אחד הּוא זה ּכי ּכל אל ִִִִֶֶֶַָָָ

הּדעת מהׁשלמת הּוא ׁשהּדבר ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻהּמבהקים

ׁשאם יחד לכּלם הּדברים ׁשּידּבר הּלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּומרצֹון

לֹומר יׁשּתּדל נפׁש ּבדאבֹון ּבא הּדבר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּיכֹול עֹוד וכל רּבים ּבפני ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּדברים

ׁשנים ּבפני ידּבר לא אחד לפני ּדבריו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלדּבר

הּוא יהיה ׁשּלא למׁשה ּפחיתּות הּוא הּדבר ְְְִִִֶֶֶַָָֹּכי

ה' צּוה ּכן על אׁשר ,הּמל לפני לׁשרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָראּוי

ּובזה לב חכמי ּכל אל לדּבר סימן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ׁשלם: ולב חפצה נפׁש ּכי הּכל לעיני ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיּודע

„BÚּפסּוקים ּבה' ה' ׁשאמר טעם ּכי ְְְִִִֶֶַַַָנראה

ּפעמים ג' לֹואּלּו לתת ּבא ּכי ואּתה ְְִִֵֵַָָָָ

ּבכללֹותיה הּמׁשּכן נדבת והם ּדברים ּבג' ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעלה

א', ּכהּנה ּובגדי וכליו הּמׁשּכן ּומלאכת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻא',

ּכי אליו ה' ואמר א'. הּמקּדׁש ּבית ְְֲִִֵֵַַַַָָָועבֹודת

ּכנגד הּכל, עׂשה הּוא ּכאּלּו ׂשכר נֹוטל ְְִֵֶֶַָָָָֹהּוא

אמר הּמׁשּכן נדבת וגֹו'הבאת ּתצּוה ואּתה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ

אמר ּׁשּגמר מה והּוא מביאין הם ויקחּוואלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

יביאּו והם להביא מצּוה ל אני ּפרּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאלי

אמר הּמׁשּכן מלאכת ּוכנגד לעׂשֹות, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָאלי

אּלא אינם ּובזה לב חכמי ּכל אל ּתדּבר ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואּתה

לֹומר ודקּדק .ׁשּכלׁשלּוחי ּכדי ּכל אל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

נעׂשים יהיּו ּבּמׁשּכן נעׂשים ׁשּיהיּו ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָהּמעׂשים

עבֹודת ּוכנגד עׂשאם, הּוא ּוכאּלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַָָּבׁשליחּות

אמר ה' אהרןּבית את אלי הקרב ואּתה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדקּדק ולזה ,ּבׁשליחּות ויעבד ׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹוגֹו'

מׁשהלֹומר אל ה' מצּוה זה ּולטעם ,אלי ְְֵֶֶֶֶֶַַַַ

לנֹוכח ועבֹודתֹו ּומלאכּתֹו הּמׁשּכן מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָּכל

ׁשּצּוה אּלא הּמצוה הּוא עליו האמת אחר ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָּכי

ּבמקֹומֹו: אחרים יצּוה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַלֹו

B‚Â'.ד) ÌÈ„‚a‰ ‰l‡Âמנה לא לּמה קׁשה ¿≈∆«¿»ƒ¿ֶָָָָָֹ

ציץ והׁשמיט ּבגדים ׁשּׁשה אּלא ְְְִִִִִֶַָָָָהּכתּוב

ׁשניהם. הּכתּוב ׁשרמזם ואּולי ּומכנסים. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש

זה ׁשּלפני ּבּפסּוק רמזֹו ּבגדיהּציץ את ועׂשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ואּלה אּלא לֹומר נצר היה ׁשּלא לקּדׁשֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
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אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהחׁשן
אחת ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ˜ˆÂÈ˙B.ׁשהם È�LŒÏ‡∑ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו מד)ּכהן, לא(יחזקאל זיעה, ּבמקֹום חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
אּציליהם ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם יחּבר∑aÁÂ¯.למעלה האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿À»ְְְִִֵֵֵֵַָָָ

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ּבמחט מחּברםאֹותם ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

(ç)áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑,הּסינר ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִִַַַָָ
החגֹורה ּומחמׁשת∑e‰NÚÓk.היא חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִַָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

È‰È‰.הּמינים epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה .עּמֹו ִִַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−
ìàøNé éða:החיים אור §¥¬¦§¨¥«

(é)äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו יׂששכר,ּכּסדר ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ואחת אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, החיים.זבּולן, אור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

È‰Èח dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc d�ewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט ‡Ï¯e· È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י ‡„Á ‡�·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È�˙ ‡�·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿
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B‚Â'.ט) ÈzL ˙‡ zÁ˜ÏÂלּמה לדעת צרי ¿»«¿»∆¿≈¿ִַַָָָָ

ׁשהםאמר אבני אל ׁשּיכּון ואּולי וגֹו'. את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּתרּומה. ּבפרׁשת הּמצוה ּבתחּלת הזּכיר ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשּכבר

הּכתּוב ׁשעּור הּוא אבניוזה ׁשּתי את ולקחּת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ל צּויתי אׁשר ּבמתקׁשהם נתּכּון ּובזה הביא. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אבני ּפרט לּמה טעם לֹו לתת יתּבר ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּדבריו

יׁש ׁשהם אבני ּכי האבנים, ּכל מּכלל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹׁשהם

הּמּלּואים, אבני מּלבד ּפרטית אחת מצוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבהם

אליו אמר ׁשהםולזה אבני אֹותם ולקחּת ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

:ל ְְִֵֶַׁשּפרטּתי

B‚Â'.י) Ì˙ÓMÓ ‰MLלּמה לדעת צרי ƒ»ƒ¿…»¿ִַַָָָָ

וגֹו'אמר ׁשמֹות ׁשּׁשה אמר ולא מּׁשמתם ְְְִִֵַַָָָָֹֹ

היה לא ּגם ּכתֹולדֹותם. וגֹו' על ׁשמֹות ְְְְִֵַַָָָָֹוׁשּׁשה

ׁשּנֹותרים אני רֹואה ּכי הּנֹותרים לֹומר ֲִִִִִֶֶַַָָָצרי

לפרׁש ּובהכרח ּדרהם. על הּפחּותים נֹותרים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל ודרׁשּו הּנֹותרים וגֹו' אלעזר על ְְְְְִֶַַָָָָאֹומרֹו

ּוכמֹו כּו' הּפחּותים נ"ו:) ח"ג זהר פ"ז ְְִַַָֹ(יֹומא

לבן צאן ּבּפסּוק פע"ג) (ב"ר ּכן ּגם ְֵֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו

מאֹומרֹו ּכי יבהיל וזה ׁשם, יעּין ְְְְִִֵֶַַַָָֻהּנֹותרֹות

ואם ליעקב ׁשּנֹולדּו ּכסדר מׁשמע ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹּכתֹולדֹותם

ּפחּותים ּבאחרֹונה הּנֹולדים לּמה ְֲִִֵַַָָָָָּכן

ּבני ּבאחרֹונה ׁשּיׁש ּגם ּומה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמהראׁשֹונים

ּבן ויּׂשׂשכר זבּולּון ּובנימין יֹוסף ְְְְְִִִִֵֶַָָָהּגבירֹות

ואי הּׁשפחֹות מּבני ּבראׁשֹונים ויׁש ְְְְִִִֵֵֵַָָָּתֹורה

ּבני ּבער נֹותרים הּגבירה לבני הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָיקרא

למה אּביט זה אל הענין ּולהבין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּׁשפחֹות.

רּבנן ּתנּו לׁשֹונם וזה (ל"ו.) ּבסֹוטה ְְְְֶֶַָָָָָָּׁשאמרּו

וגֹו' ּכתפֹו על ּגדֹול לכהן היּו אבנים ְְְְֲִֵֵֵַָָָֹׁשּתי

על ׁשּׁשה עליהן ּכתּוב יׂשראל ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּוׁשמֹות

וגֹו' ׁשּׁשה ׁשּנאמר זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָאבן

מּפני ּכתֹולדֹותם ראׁשֹונה ולא ּכתֹולדֹותם ְְְְְְְִִִֵָָָָֹׁשנּיה

אבן על כ"ה אֹותּיֹות וחמּׁשים מקּדם ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשּיהּודה

ּגמליאל ּבן חנינא רּבי זֹו אבן על וכ"ה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָזֹו

הּפקּודים, ּבחּמׁש ׁשחלּוקים ּכדר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֻאֹומר

ּבני ּכיצד ׁשני, ּבחּמׁש ׁשחלּוקים ּכדר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאּלא

מּכאן ואחד מּכאן אחד רחל ּבני ּכסדרן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָלאה

מקּים אני מה ואּלא ּבאמצע הּׁשפחֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּובני

ולא יעקב להם ׁשּקרא ּכׁשמֹותם ְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֹּכתֹולדֹותם

וגֹו' ׁשמעֹוני ראּובני מׁשה להם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכּׁשמֹות

קּמא לתּנא ּכי הּוא ּדברים ׁשל ּפׁשטן ּכאן, ְְְִִֶַַַָָָָָָעד

אּלא האבנים ב' ׁשמֹות על חֹוזר ְְְֲִֵֶַָָָָּכתֹולדֹותם

יהּודה הּדר זה על לראּובן יהּוּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיקּדימּו

ּובאבן אחת ּבאבן נפּתלי ּדן לוי ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָראּובן

ּובנימין יֹוסף זבּולן יּׂשׂשכר אׁשר ּגד ְְִִִִֵֵֵַָָָָָֻהּׁשנית

כ"ה ּתמצא האֹותּיֹות ּוכׁשּתחׁשב לידתן, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּכסדר

ר' (ׁשם) ּבּׁש"ס ואמרּו ּבאחת, וכ"ד ְְְְְַַַַַַָָּבאחת

נח רב יהֹוס"ף, לֹו הֹוסיף אמר אמריצחק מן ְְְִִֵַַַַָָָָ

ּבּפסּוק נרמז לא זה וחׁשּבֹון מלא, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבנימין

ּבאחת כ"ה הּקּבלה להם ּבאה ׁשּכ ְֶֶֶַַַַָָָָָָָאלא

אני לראּובן יהּוּדה והקּדמת ּבאחת. ְְְְְְֲִִֵַַַַָָוכ"ה

ּׁשּכתב מּמה לּה ּדֹורׁש מהּכתּוב ּכי ִִֵֵֵֶַַַָָָאֹומר

הּדר זה על ּכתב ולא ּבאחרֹונה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹּכתֹולדֹותם

ּכתֹולדֹותם יׂשראל ּבני ׁשמֹות עליהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּופּתחּת

על ּכתֹולדֹותם מצות ׁשּבאה נׁשמע יהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָואז

ּכי ּגּלה מי להקׁשֹות ואין האבנים. ב' ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָסדר

לצד היא ּכתֹולדֹותם אינּה ראׁשֹונה ּׁשאבן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָמה

סדר ּבהם ׁשאין לֹומר ודלמא יהּודה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהקּדמת

לֹומר ּכׁשּתבֹוא ּבהכרח ּכי אינֹו זה עּקר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

ּכתֹולדֹותם ׁשאינֹו אחר סדר ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאבן

אֹו ּבּכתּוב ׁשּיׁשנם מהּסדרים ּבאחד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּתבחר

ׁשני ּבחּמׁש אֹו הּפקּודים ּבחּמׁש ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻֻסדר

ראׁשֹונה אבן לסּדר ּכׁשּתבֹוא מהם אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּולכל

הּׁשנית אבן ּבהכרח הלא ּכתֹולדֹותם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

ּכתֹולדֹותם ּבּטלּת הרי ּכן ואם ּכתֹולדֹותם ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹׁשּלא

ׁשהּׁשּנּוי לֹומר ּתתחּיב ּכן על אׁשר האבנים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבב'

ּבאפן הּוא ראׁשֹונה ּבאבן ּכתֹולדֹותם ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמבּטל

ּבהכרח ּדמי והיכי ּבׁשנּיה ּגם מבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

סברא זה ודבר יהּודה ׁשּיקּדים ּגונא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכהאי

מצינּו וגם להקּדים ראּוי ולֹו מל הּוא ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָהיא

ׁשּגם והגם הּמזּבח, חנּכת ּבהקרבת ׁשּקדם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָֻלֹו

הרי ּכאן להקּדימֹו ּבאנּו אם קדם, ְְֲִִִֵַַָָָָָיּׂשׂשכר

זה ּולדר ׁשנּיה, אבן ׁשל ּכתֹולדֹותם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָּבּטלנּו

ואפׁשר מּנח. ּבמקֹומֹו ּבּפסּוק ּׁשּדקּדקנּו ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻמה

מפסיל הּסדר ׁשאין לֹומר נתּכּון ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַלֹומר

לראּובן ׁשמעֹון הקּדים ׁשאם האפֹוד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבאבני

אמר לזה מעּכב, וגֹו',אינֹו מּׁשמֹותם ׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

וגֹו' ׁשמֹות לכּתבואת אין ּפרּוׁש הּנֹותרים ְְְְִִֵֵֶַָֹ

על אֹותֹו ּכתבּת ׁשּלא ּביד הּנֹותר ְְְֶֶַַַָָָָָֹאּלא

ּתנא ּׁשּלא מּמה ּכן להֹוכיח ויׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהראׁשֹונה.

הּׁשמֹות ּכתיבת סדר (פ"ה) ּדמנחֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבתֹוספּתא

מעּכבין ּכהנים ּבגדי ּכדתני זה את זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹמעּכבין

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
-úàå:LMä-úàå éðMä úòìBz §¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑לב חכמי אתאֹותם מהן לעׂשֹות הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
.הּבגדים ְִַָ

(å)LLå éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²§¥¬
:áLç äNòî øæLî̈§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ויׁשּגה ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּמקראֹות. סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקֹורא
ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. למּטה לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאפֹוד
ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרחב
ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻּכדי
עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאחֹורי
הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל לזקפן ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמּמין

לפני ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על אחת ּבהם, עבֹותֹותקבּועֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ּתחּובֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּזהב

ראׁשי ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות החׁשןּתקּועים נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתלּוי
על זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻּכתפֹות

נדזה יהא ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
וחֹוזר הֹול ÊLÓ¯.ונבּדל, LLÂ È�L ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑.וחּוט חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת ְְְִֵֵָ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ְְְֲִִִֵֶַָָ

ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיּו
זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוחּוט

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, אחד ּכל יֹומא,עם ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָולמד

ּומין מין ּכל עם ׁשזּור זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". LÁ·.הארּגמן ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
לזֹו זֹו ּדֹומֹות עבריה ׁשני צּורת .ׁשאין ְֲֵֵֶֶַָָָ

(æ):øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§¨−§ª¨«
i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻּוצמּודה
לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרחבֹות,

ÈÂ˙ה ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡�Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â�‡ו ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈ¯zז ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הזּכיר ׁשּלא הּציץ, אל נתּכּון אּלא וגֹו' ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּבגדים

ולאּבּפסּוק לאהרן אמר ולזה הּבגדים, ואּלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּציץ, על אּלא נתּכּון לא ּכי לבניו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהזּכיר

יֹועיל לא לבּדֹו ׁשהּוא לצד רּבים לׁשֹון ְְְְְִִֶַַַֹואֹומרֹו

אמר לכן זה את זה מעּכבין ּבגדים ח' ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

אֹומרֹו ּכן ּגם ידּיק ּובזה רּבים, לׁשֹון ְְְִֵֶַַַָָָֻעליו

לצד אחרים, ּבגדים על ּכמֹוסיף ׁשּנראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָואּלה

לבאר הצר ולא קצת על וצּוה קדם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּכבר

ּׁשעתיד מה על סמ אחדּכי לפרטם הּוא ְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּוכנגד הרמּוז, מבאר ּתמצא ּובפרטן ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹאחד

וגֹו' הּבגדים ואּלה ׁשהזּכיר אחר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמכנסים

ּולבניואמר אחי לאהרן קדׁש ּבגדי ועׂשּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּמכנסים, על לֹומר הּוא מיּתר זה ְְִִֶַַַַָָָֻּופסּוק

הזּכיר צריכיןולזה הּמכנסים ּכי ּובניו אהרן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹ

ונׁשאר הדיֹוט. לכהן ּבין ּגדֹול לכהן ְְְְְִֵֵֵֵֶָָֹֹּבין

הּׁשּׁשה עם יחד הּכתּוב סּדרם לא לּמה ְִִִַַַַַַָָָָָָֹלדעת

ּדברים ב' ואּולי זה, לכל צרי היה ְְְְִִֶַָָָָָֹולא

לצד הּציץ הּׁשּׁשה, עם אחד ּבגדר אינם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלּו

הקּדימֹו ולזה ּגדֹול ּכהן ּבגדי מּג' יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמעלתֹו

ּבהדרגה היֹותם לצד והּמכנסים עצמֹו, ְְְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָּבפני

אחרֹו ולזה הדיֹוט, ּכהן ּבגדי מּג' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹּפחּותה

עֹוד ׁשוה. הדרגה הם והּׁשּׁשה עצמֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבפני

טעם ׁשּצרינראה לֹומר ׁשּנתּכּון ּככה עׂשֹותֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּפסּוק ּפרט לזה לׁשמן, ּכהּונה ּבגדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָלעׂשֹות

ואמר ּבּמכנסים ׁשּפרׁשנּוהּו קדׁש ּבגדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹועׂשּו

ׁשּצרי ּפרּוׁש לי לכהנֹו ּולבניו אחי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹלאהרן

ּתלמד ּומּזה ה' לפני לׁשרת אהרן לׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלעׂשֹותם

ּבּציץ ׁשּפרׁשנּו ראׁשֹון ּובפסּוק ּבגדים. ְְְְִִִִֵֶַַָָָלׁשאר

ּכהּנהאמר לׁשם ׁשּיעׂשהּו מּלבד ּכי וגֹו' לקּדׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻ

לה': קדׁש ּבֹו לכּתב יֹוסיף ְִִֶַֹֹעֹוד
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אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהחׁשן
אחת ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ˜ˆÂÈ˙B.ׁשהם È�LŒÏ‡∑ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו מד)ּכהן, לא(יחזקאל זיעה, ּבמקֹום חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
אּציליהם ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם יחּבר∑aÁÂ¯.למעלה האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿À»ְְְִִֵֵֵֵַָָָ

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ּבמחט מחּברםאֹותם ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

(ç)áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑,הּסינר ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִִַַַָָ
החגֹורה ּומחמׁשת∑e‰NÚÓk.היא חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִַָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

È‰È‰.הּמינים epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה .עּמֹו ִִַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−
ìàøNé éða:החיים אור §¥¬¦§¨¥«

(é)äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו יׂששכר,ּכּסדר ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ואחת אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, החיים.זבּולן, אור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

È‰Èח dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc d�ewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט ‡Ï¯e· È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י ‡„Á ‡�·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È�˙ ‡�·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ט) ÈzL ˙‡ zÁ˜ÏÂלּמה לדעת צרי ¿»«¿»∆¿≈¿ִַַָָָָ

ׁשהםאמר אבני אל ׁשּיכּון ואּולי וגֹו'. את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּתרּומה. ּבפרׁשת הּמצוה ּבתחּלת הזּכיר ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשּכבר

הּכתּוב ׁשעּור הּוא אבניוזה ׁשּתי את ולקחּת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ל צּויתי אׁשר ּבמתקׁשהם נתּכּון ּובזה הביא. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אבני ּפרט לּמה טעם לֹו לתת יתּבר ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּדבריו

יׁש ׁשהם אבני ּכי האבנים, ּכל מּכלל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹׁשהם

הּמּלּואים, אבני מּלבד ּפרטית אחת מצוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבהם

אליו אמר ׁשהםולזה אבני אֹותם ולקחּת ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

:ל ְְִֵֶַׁשּפרטּתי

B‚Â'.י) Ì˙ÓMÓ ‰MLלּמה לדעת צרי ƒ»ƒ¿…»¿ִַַָָָָ

וגֹו'אמר ׁשמֹות ׁשּׁשה אמר ולא מּׁשמתם ְְְִִֵַַָָָָֹֹ

היה לא ּגם ּכתֹולדֹותם. וגֹו' על ׁשמֹות ְְְְִֵַַָָָָֹוׁשּׁשה

ׁשּנֹותרים אני רֹואה ּכי הּנֹותרים לֹומר ֲִִִִִֶֶַַָָָצרי

לפרׁש ּובהכרח ּדרהם. על הּפחּותים נֹותרים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל ודרׁשּו הּנֹותרים וגֹו' אלעזר על ְְְְְִֶַַָָָָאֹומרֹו

ּוכמֹו כּו' הּפחּותים נ"ו:) ח"ג זהר פ"ז ְְִַַָֹ(יֹומא

לבן צאן ּבּפסּוק פע"ג) (ב"ר ּכן ּגם ְֵֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו

מאֹומרֹו ּכי יבהיל וזה ׁשם, יעּין ְְְְִִֵֶַַַָָֻהּנֹותרֹות

ואם ליעקב ׁשּנֹולדּו ּכסדר מׁשמע ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹּכתֹולדֹותם

ּפחּותים ּבאחרֹונה הּנֹולדים לּמה ְֲִִֵַַָָָָָּכן

ּבני ּבאחרֹונה ׁשּיׁש ּגם ּומה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמהראׁשֹונים

ּבן ויּׂשׂשכר זבּולּון ּובנימין יֹוסף ְְְְְִִִִֵֶַָָָהּגבירֹות

ואי הּׁשפחֹות מּבני ּבראׁשֹונים ויׁש ְְְְִִִֵֵֵַָָָּתֹורה

ּבני ּבער נֹותרים הּגבירה לבני הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָיקרא

למה אּביט זה אל הענין ּולהבין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּׁשפחֹות.

רּבנן ּתנּו לׁשֹונם וזה (ל"ו.) ּבסֹוטה ְְְְֶֶַָָָָָָּׁשאמרּו

וגֹו' ּכתפֹו על ּגדֹול לכהן היּו אבנים ְְְְֲִֵֵֵַָָָֹׁשּתי

על ׁשּׁשה עליהן ּכתּוב יׂשראל ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּוׁשמֹות

וגֹו' ׁשּׁשה ׁשּנאמר זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָאבן

מּפני ּכתֹולדֹותם ראׁשֹונה ולא ּכתֹולדֹותם ְְְְְְְִִִֵָָָָֹׁשנּיה

אבן על כ"ה אֹותּיֹות וחמּׁשים מקּדם ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשּיהּודה

ּגמליאל ּבן חנינא רּבי זֹו אבן על וכ"ה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָזֹו

הּפקּודים, ּבחּמׁש ׁשחלּוקים ּכדר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֻאֹומר

ּבני ּכיצד ׁשני, ּבחּמׁש ׁשחלּוקים ּכדר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאּלא

מּכאן ואחד מּכאן אחד רחל ּבני ּכסדרן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָלאה

מקּים אני מה ואּלא ּבאמצע הּׁשפחֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּובני

ולא יעקב להם ׁשּקרא ּכׁשמֹותם ְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֹּכתֹולדֹותם

וגֹו' ׁשמעֹוני ראּובני מׁשה להם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכּׁשמֹות

קּמא לתּנא ּכי הּוא ּדברים ׁשל ּפׁשטן ּכאן, ְְְִִֶַַַָָָָָָעד

אּלא האבנים ב' ׁשמֹות על חֹוזר ְְְֲִֵֶַָָָָּכתֹולדֹותם

יהּודה הּדר זה על לראּובן יהּוּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיקּדימּו

ּובאבן אחת ּבאבן נפּתלי ּדן לוי ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָראּובן

ּובנימין יֹוסף זבּולן יּׂשׂשכר אׁשר ּגד ְְִִִִֵֵֵַָָָָָֻהּׁשנית

כ"ה ּתמצא האֹותּיֹות ּוכׁשּתחׁשב לידתן, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּכסדר

ר' (ׁשם) ּבּׁש"ס ואמרּו ּבאחת, וכ"ד ְְְְְַַַַַַָָּבאחת

נח רב יהֹוס"ף, לֹו הֹוסיף אמר אמריצחק מן ְְְִִֵַַַַָָָָ

ּבּפסּוק נרמז לא זה וחׁשּבֹון מלא, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבנימין

ּבאחת כ"ה הּקּבלה להם ּבאה ׁשּכ ְֶֶֶַַַַָָָָָָָאלא

אני לראּובן יהּוּדה והקּדמת ּבאחת. ְְְְְְֲִִֵַַַַָָוכ"ה

ּׁשּכתב מּמה לּה ּדֹורׁש מהּכתּוב ּכי ִִֵֵֵֶַַַָָָאֹומר

הּדר זה על ּכתב ולא ּבאחרֹונה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹּכתֹולדֹותם

ּכתֹולדֹותם יׂשראל ּבני ׁשמֹות עליהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּופּתחּת

על ּכתֹולדֹותם מצות ׁשּבאה נׁשמע יהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָואז

ּכי ּגּלה מי להקׁשֹות ואין האבנים. ב' ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָסדר

לצד היא ּכתֹולדֹותם אינּה ראׁשֹונה ּׁשאבן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָמה

סדר ּבהם ׁשאין לֹומר ודלמא יהּודה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהקּדמת

לֹומר ּכׁשּתבֹוא ּבהכרח ּכי אינֹו זה עּקר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

ּכתֹולדֹותם ׁשאינֹו אחר סדר ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאבן

אֹו ּבּכתּוב ׁשּיׁשנם מהּסדרים ּבאחד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּתבחר

ׁשני ּבחּמׁש אֹו הּפקּודים ּבחּמׁש ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻֻסדר

ראׁשֹונה אבן לסּדר ּכׁשּתבֹוא מהם אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּולכל

הּׁשנית אבן ּבהכרח הלא ּכתֹולדֹותם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

ּכתֹולדֹותם ּבּטלּת הרי ּכן ואם ּכתֹולדֹותם ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹׁשּלא

ׁשהּׁשּנּוי לֹומר ּתתחּיב ּכן על אׁשר האבנים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבב'

ּבאפן הּוא ראׁשֹונה ּבאבן ּכתֹולדֹותם ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמבּטל

ּבהכרח ּדמי והיכי ּבׁשנּיה ּגם מבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

סברא זה ודבר יהּודה ׁשּיקּדים ּגונא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכהאי

מצינּו וגם להקּדים ראּוי ולֹו מל הּוא ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָהיא

ׁשּגם והגם הּמזּבח, חנּכת ּבהקרבת ׁשּקדם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָֻלֹו

הרי ּכאן להקּדימֹו ּבאנּו אם קדם, ְְֲִִִֵַַָָָָָיּׂשׂשכר

זה ּולדר ׁשנּיה, אבן ׁשל ּכתֹולדֹותם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָּבּטלנּו

ואפׁשר מּנח. ּבמקֹומֹו ּבּפסּוק ּׁשּדקּדקנּו ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻמה

מפסיל הּסדר ׁשאין לֹומר נתּכּון ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַלֹומר

לראּובן ׁשמעֹון הקּדים ׁשאם האפֹוד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבאבני

אמר לזה מעּכב, וגֹו',אינֹו מּׁשמֹותם ׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

וגֹו' ׁשמֹות לכּתבואת אין ּפרּוׁש הּנֹותרים ְְְְִִֵֵֶַָֹ

על אֹותֹו ּכתבּת ׁשּלא ּביד הּנֹותר ְְְֶֶַַַָָָָָֹאּלא

ּתנא ּׁשּלא מּמה ּכן להֹוכיח ויׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהראׁשֹונה.

הּׁשמֹות ּכתיבת סדר (פ"ה) ּדמנחֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבתֹוספּתא

מעּכבין ּכהנים ּבגדי ּכדתני זה את זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹמעּכבין
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Ì˙Á.ּופתּוחים ÈÁezt∑ּכגלף מפרׁש ּכתב חֹותמיּכתרּגּומֹו: ׁשחֹורצין ּכמֹו ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְִƒ≈…»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם BˆaLÓ˙.ּבׁשמֹותּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.טּבעֹות, ˙aÒÓ∑האבנים מּקפֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…ƒ¿¿ֲִָָָֻ

זהב, סֹובבתּבמׁשּבצֹות הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
האפֹוד ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב האבן .את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)ïøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ
-ìò ýåýé éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©

:ïøkæì åéôúë ézL§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה צדקתםׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß '` xc` 'b ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑החׁשן ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים, מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּפרּוׁשן ל .ּגֹומר ְֵֵָ

(ãé)äNòî íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ¨−©«£¥´
:úöaLnä-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ

‡BÙ„‡יב Èt˙k ÏÚ ‡È�·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Î„ È�·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡�¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯LÙ‡Âּבמּלתיה ּגרס לא רמּב"ם ּכי לֹומר ¿∆¿»ְְְִִֵַַַָָֹ

ראׁשֹון ׁשּיהּודה מּפני קּמא ְְְִִֵֶַַָָָּדתּנא

ׁשנּי הּדר זה על ּפרּוׁשאּלא ּכתֹולדֹותם ה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

סדּורים נמצאים ׁשּיהיּו הּוא ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֶָָָּבהצטרפּות

ׁשמעֹון ּבאחת ראּובן הּדר זה על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּכתֹולדֹותם

זה על וכן ּבׁשנּיה יהּודה ּבאחת לוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבּׁשניה

ב' ּבסדר לקרֹותם ּבא ּכׁשאּתה נמצאת ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּדר

ׁשנּיה אֹומרֹו והּוא ּכתֹולדֹותם יהיּו ְְְְְְִִָָׁשּורֹות

ּכי ּכתֹולדֹותם אינּה ראׁשֹונה אבל ְְְְֲִִֵָָָָָּכתֹולדֹותם

לוי ראּובן הּדר זה על ּבּה סדּורים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהם

ּופרּוׁש אפן, ּבׁשּום ּכתֹולדֹותם זה ואין ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹיּׂששכר

סדר הּוא הא' ּדרכים, ב' לפנינּו ְְְְִֵֵֶָָָָּכתֹולדֹותם

לאה ּבני הּדר זה על ׁשהּוא הּפקּודים ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻחמׁש

אחריהן, הּׁשפחֹות ּבני אחריהם רחל ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיחד

ראׁשֹונים לאה ּבני ב' ּבחּמׁש האמּור ְְְִִֵֵַָָָָֻוהּב'

לבּסֹוף יֹוסף רחל ּבני ּבאחרֹונה הּׁשפחֹות ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָּבני

ותּנא הּׁשפחֹות, ּבני ּובין לאה ּבני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָּובנימין

ׁשאמר והגם ּבחר, ּבּמה ּבאר לא ֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקּמא

לאמר יכֹול ּכי לסברתֹו הֹוכחה אין ְְְִִֵֵֵָָָָָָָּכתֹולדֹותם

לצד לאה ּבני ּכל ׁשּיקּדים הגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּכתֹולדֹותם

ׁשהּמעּוט והגם אחת אם ּבני ּבין יפסיק ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא

לאמר יכֹול ּבלהה ּבני אחר נֹולדּו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָמהם

ראׁשֹונה ילדה לאה האּמהֹות ּבסדר ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָּכתֹולדֹותם

ּכּלם להקּדים אחד ּכבן יחׁשבּו הּבנים ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻוכל

קדמּו, הם הּבנים ׁשרב לצד ּכן ּגם אֹו ְְִֵֵֶַַַַַָָֹיחד,

הּתֹורה ּבכל ׁשּנסדרּו מצינּו ׁשּלא לצד ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוגם

רמּב"ם ודּיק האפן, זה על לדתן ּכסדר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּכּלּה

ּכסדר לא ׁשאמר ּגמליאל ּבן חנינא ר' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדברי

זה וכּו' חלּוקים הּפקּודים ּבחּמׁש ְְְֲֲִִִֶֶַָֻׁשחלּוקים

קּמא ּתּנא ּבדברי לּכנס יכֹול זה ּדבר ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיּגיד

ּתּנא ּכּונת ּכי האֹות ל וזה אֹותֹו לׁשלל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשּבא

מּב' ּבאחד ׁשהּוא ּכתֹולדֹותם ּבאֹומרֹו ְְְְְִֶַַַָָקּמא

סדר אֹו הּפקּודים חּמׁש ּכסדר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָֻהּדרכים

וׁשלל ּגמליאל ּבן חנינא ר' ּובא ב' ְְֲִִֵֶַַָָָָֻחּמׁש

רמּב"ם וסבר ב', ּבחּמׁש ּובחר הּפקּודים ְְְְִַַַַַָָָָֻֻחּמׁש

ׁשּכ ואפׁשר קּמא ּתּנא ּבדברי הכרח ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

חּמׁש ּכסדר ּבֹו לפרׁש קּמא ּתּנא ּדעת ְְֵֵֶַַַַַָָָֻהּוא

ּבן חנינא רּבי ׁשּמּדברי והגם ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָהּפקּודים,

להיֹות ּכן, סֹובר קּמא ּתּנא ּכי נראה ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּגמליאל

אבל לבאר הצר לזה הם ׁשקּולים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּדבריו

אּלא קּמא ּתּנא ּבדברי לפרׁש לנּו אין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאנּו

נמצא ׁשּלא ּכל ּגמליאל ּבן חנינא ר' ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכדעת

ּבן חנינא ר' ּומחלקת עליו. ׁשחלק ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש

ּכתֹולדֹותם ּבמׁשמעּות היא קּמא ותּנא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָּגמליאל

ּדר על ּכתֹולדֹותם ׁשנּיה סֹובר קּמא ְְְִֵֶֶַַַָָָָּתּנא

אבל ּבןׁשּפרׁשנּו חנינא ּבניר' אמר ּגמליאל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

א' רחל ּבני אחת ּבאבן ּפרּוׁש ּכסדרן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאה

ּבאמצע הּׁשפחֹות ּובני ּבּסֹוף וא' האבן ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹּבראׁש

לפרׁש והצר ּכתֹולדֹותם אינם ּכן אם ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאבן

וסּדר קּמא ּכתּנא הרב ּופסק וגֹו'. ְְְִֵֵַַַַַָָָָּכּׁשמֹות

ּכדי זֹו ּבאבן וא' זֹו ּבאבן א' לאה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶָּבני

הּׁשפחֹות ּובני ּכתֹולדֹותם הּׁשנּיה ְְְְְִֵֶַַָָָָׁשּתבֹוא

ּכי ׁשהקּדימם וטעם הּנזּכר, ּכּסדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחריהם

ּבזה וגם יֹוסף קדם ב' ּבחּמׁש נסּדרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹֻהם

יֹוסף יקּדים ׁשאם ּכתֹולדֹותם אֹומרֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָיצטּדק

ּכתֹולדֹותם אינּה הּׁשנּיה אפּלּו אז ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּובנימין

וטעם הּׁשפחֹות. לבני רחל ּבני קדמּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהרי

אֹותּיֹות כ"ה להׁשלים לדן נפּתלי ְְְְְִִִִִֶַַָָׁשהקּדים

ּבן חנינא ר' לא ּכי קּמא ּתּנא ׁשאמר ְֲִִֶֶַַַָָָָֹּכמֹו

מקֹום ׁשּיׁש והגם זה, ּדבר אמר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּגמליאל

מאמצעּות חֹולק אינֹו הּסתם מן ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָלֹומר

ׁשחּלק ּכיון ׁשחֹולק לֹומר ּתתחּיב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּדברים

ּבאחת. וכ"ב ּבאחת כ"ח ׁשּיהיּו ּבסדר ְְְְְִֵֶֶַַַַָאֹותם

הּמנין והׁשלים ּובנימין יֹוסף סּדר ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָואחר

סברא הּתלמּוד ּדחה לא ּכי ּביהֹוסף ְְְִִֵַַָָָָֹּבאֹות

לתּנא לא אבל ּגמליאל ּבן חנינא לר' אלא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹזֹו

הּׁשמֹות. על ּכתֹולדֹותם מפרׁש אינֹו ּכי ְְְִֵֵֵַַַָָָקּמא

לּה ּגרס לא ּכי ּבתחּלה יהּודה ּכתב ְְְִִִַַָָָָָֹֹולא

ּׁשּנראה מה הּוא זה ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַָּבּׁש"ס

ואּולי רמּב"ם. לסברת הּבריתא ליּׁשב ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹלדחק

ויהי אֹותּה. ּופסק ּבריתא איזה לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנזּדּמנה

הּדקּדּוקים יתיּׁשבּו רמּב"ם ׁשל זֹו לדר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָמה

אֹומרֹו נכֹון. על ּבּכתּוב ׁשּׁשהׁשּדקּדקנּו ְְְִִֶַַַָָָ

ּתבין ׁשאז ׁשמֹות ׁשּׁשה אמר ולא ְְִִִֵֶַָָָָָֹמּׁשמֹותם

אּלא ואבן אבן ּבכל ּכתֹולדֹותם ּכסדרן ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשהם

אחד ּתּקח מהם ּוב' ב' מּכל ּפרּוׁש ְִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשמֹותם

וכן א' נֹותר ויהיה הא' האבן על ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָותכּתבּנּו

אֹותם ּתּקח ּכ ואחר וכּו' והּג' הּב' ְְְִַַַַַַָָלּזּוג

האבן על ויהיּו וזּוג זּוג מּכל ׁשּנֹותרּו ְְְְִִֶֶֶַַָָהּו'

לֹומר ּדקּדק זה ועל הּׁשּׁשההּב', ׁשמֹות ואת ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּנֹות ּפרּוׁש ּוכפיהּנֹותרים ּכאמּור, ּבידי רֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָ

אֹומרֹו ּבב'זה סדרן על הּוא ּכתֹולדֹותם ְְְְְִֶַָָ

לֹומר אחר ולזה אחרהאבנים ּכתֹולדֹותם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

והבן: האבנים ב' ְְֲִִִֵֶָָָׁשהזּכיר
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מעּכבין מּלּואים ואבני ׁשהם אבני זה את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹזה

ז את אתזה זה מעּכבין ּגּביהן ׁשעל ּכתב ה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

מעּכבין הּׁשמֹות סדר ּכן ּגם לֹומר לֹו היה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָזה

מעּכב: ׁשאין ׁשּסֹובר ואפׁשר זה את ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָזה

'¯Âּבני ראׁשֹון ּבאבן סֹובר ּגמליאל ּבן חנינא ¿ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבני להקּדים ואין ּפרּוׁש ּכסדרן ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻלאה

ּובּׁשנּיה ּבלדה ׁשּקדמּו הגם וזלּפה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבלהה

ׁשּכן הּׁשפחֹות ּבני קדם האבן ּבראׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבנימין

ּכסדר הּׁשפחֹות ּבני ואחריו ב' ּבחּמׁש ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָֻּכתּוב

אחד אֹומרֹו והּוא האבן ּבסֹוף ויֹוסף ְְְְֵֵֶֶֶָָָָלדתן

האֹותּיֹות חׁשּבֹון נמצא זה סדר ּולפי ְְְִִִִֵֶֶֶָָָמּכאן,

אבן על וכ"ה זֹו אבן על כ"ה חלּוקים ְֲִֵֶֶֶֶַַָאינם

יׁש ּכסדרן לאה ּבני ׁשּבּה ראׁשֹונה אבן ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו

ולכׁשּתֹוסיף כ"א ׁשנּיה ּובאבן אֹותּיֹות כ"ח ְְְְִִִִֶֶֶָָּבּה

יהיּו ּבבנימין יּו"ד אֹו ּביֹוסף ה"א אֹו ְְְְִִִֵֵָָהאֹות

ּבּכתּוב ּׁשּדקּדקנּו מה יתּבאר זֹו ולסברא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָכ"ב.

הּדר זה ּכסדרןעל ׁשּלא ּפרּוׁש מּׁשמתם ׁשּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּׁשה אחר ׁשּנֹולדּו ּומהם ּתחּלה ׁשּנֹולדּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמהם

ּכל אחר ׁשּנֹולדּו ּוזבּולן יּׂשׂשכר והם ְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּנֹותרים

ואֹומרֹו הּׁשפחֹות, ׁשּנעׂשּוּבני ּפרּוׁש והּנֹותרים ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

סדר לסּדר ּכׁשּתבֹוא החׁשּבֹון מּסדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנֹותר

ּבני לב' קדמּו ׁשהּב' ּתמצא ּתחּלה ְְְְִִִֵֶַַָָָָהּנֹולדים

להם קרא ולזה אחריהם ה' והֹותירם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָלאה

אמר ּובנימין יֹוסף ׁשעּמהם והגם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָנֹותרים,

ׁשּבהם: הארּבעה לצד ְְִֶֶַַַָָָָָהּנֹותרים

‡B·‡Âּבפרק הרמּב"ם ּׁשּכתב מה העין אל »»ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לׁשֹונֹו וזה הּמקּדׁש ּכלי מהלכֹות ְְְְְִִֵֵֶַָט'

וכֹותבין זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּׁשה

וכ"ה זֹו ּבאבן אֹותּיֹות כ"ה ונמצא יהֹוסף ְְְְְִִֵֵֶֶָׁשם

ּכֹותבין. היּו וכ זֹו ּבאבן ְְְִִֶֶָָאֹותּיֹות

ÔBÚÓL Ô·e‡¯Ôc ÈÏzÙ� ¿≈ƒ¿«¿»ƒ»
‰„e‰È ÈÂÏ¯L‡ „b ≈ƒ¿»»»≈

ÔÏe·Ê ¯ÎNOÈÔÓÈ�a ÛÒB‰È ƒ»¿»¿À¿≈ƒ¿»ƒ
„Úקּמא ּכתּנא לא אינם ז"ל ּודבריו ּכאן. «ְְֵַַָָָָָָֹ

אּלא זה אין ּגמליאל ּבן חנינא ּכרּבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

ׁשהביא ּכהנא רב ּכסברת ולא חדׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנין

ראׁשֹונה ּבאבן אמר ׁשהּוא ּודחאּה ְְִֶֶֶַַַָָָָהּׁש"ס

הּב' ּובאבן נפּתלי ּדן זבּולּון אׁשר ּגד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

וגֹו', ּבנימין יֹוסף יּׂששכר יהּודה לוי ְְְְִִִִִֵֵָָָָׁשמעֹון

ּדחק מׁשנה) (ּבכסף קארֹו יֹוסף הרב ְְִֵֵֶֶֶַַָָָּומֹורנּו

ּגמליאל ּבן חנינא ּכר' רמּב"ם ּפסק ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּופרׁש

זה על ּגמליאל ּבן חנינא ר' ּדברי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּומפרׁש

ואחד ּכאן אחד ּפרּוׁש ּכסדרן לאה ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהאפן

ּבׁשני מּכאן ואחד מּכאן אחד רחל ּבני ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכאן

ּבאמצע הּׁשפחֹות ּובני מּלמּטה האבנים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָקצוֹות

ּכאן: עד האבנים ב' ּבאמצע ְְֲִֵֶַַָָָּפרּוׁש

ÈÏÂּבלב מתקּבלים אּלּו ּדברים ׁשאין נראה ¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

יּניח אי א' טעמים, מּב' לב חכם ְֲִִִֵֵַַַָָּכל

הרב ּׁשאמר ּומה חנינא, ּכר' ויפסק קּמא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹּתּנא

מסּתּבר ּגמליאל ּבן חנינא ר' ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּטעמֹו

לא ּגמליאל ּבן חנינא ּדרּבי טעמֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹאדרּבא

ׁשּפרׁש מּמׁשמעּותֹו הּכתּוב ּדמפיק ּכלל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמסּתּבר

ולא אביהם להם ׁשּקרא ּכּׁשמֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹּכתֹולדֹותם

על יעלה מּנין ּכי מׁשה להם ׁשּקרא ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּׁשמֹות

ׁשהצר וגדי ראּובני ׁשּיכּתב אנֹוׁש ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֻּדעת

ׁשּפיר מׁשמע לא ּכתֹולדֹותם ועֹוד ְְְְְֲִַַַָָָֹלמעטּה,

הכרח ואין ּבלדתם ׁשמֹותם על לֹומר ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשרצֹונֹו

לדתם ּכסדר ׁשהּוא מּפׁשטּה הּתבה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהֹוציא

ּת ּדתּנאּכסברת טעמיה מסּתּבר ויֹותר קּמא ּנא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ב' ּׁשּלאחריה, מּמה קּלה זֹו וקׁשיא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻקּמא.

ּכבני מּכן אחד לאה ׁשּבני ׁשאמר הרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלסברת

ּבני ּגמליאל ּבן חנינא רּבי אמר לּמה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָרחל,

מּכאן ואחד מּכאן אחד רחל ּבני ּכסדרן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָלאה

מּכאן אחד אינם לאה ׁשּבני ּבאצּבע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמֹורה

אחד הּוא ּכסדרן ּפרּוׁש ׁשאם מּכאן ְְְִִִֵֶֶֶָָָָואחד

ׁשל ּכסדרן רחל ּבני ּגם מּכאן ואחד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּכאן

ּבני אּלא לֹומר לֹו היה ולא הם לאה ְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּבני

ואחד מּכאן אחד מׁשמעּות ועֹוד לבּסֹוף ְְְְִֵֶֶַַָָָָָרחל

אחד לֹומר לֹו היה ּכי ּכדבריו יּגיד לא ְִִִִֶַַָָָָָָֹמּכאן

וכּו' מּכן אחד ּכי זֹו ּבאבן ואחד זֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָּבאבן

האבן ּבראׁש אחד ׁשהּוא רׁש"י ּכדברי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיּגיד

ג' מּׁשּלאחריה, קּלה זֹו וקׁשיא ּבסֹופּה, ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֻואחד

ׁשני ּבחּמׁש זה סדר אין הרב ּדברי ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻּכפי

ּובנימין זה אחר ּבזה לאה ּבני ב' ּבחּמׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכי

ויֹוסף ּבנימין אחר הּׁשפחֹות ּובני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָאחריהם

רמּב"ם לדברי ּגמליאל ּבן חנינא ּולר' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלבּסֹוף

הראׁשֹונה ּבאבן הּׁשפחֹות ּבני ב' אחר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָיֹוסף

הּׁשפחֹות ּבני ׁשני אחר מאחר ְְְְְִִֵֵַַַָָָֻּובנימין

חנינא רּבי קאמר ואי הּׁשנית ּבאבן ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹונים

והלא ׁשני ּבחּמׁש ׁשחלּוקים ּכדר ּגמליאל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻּבן

הּׁשפחֹות: ּבני ּכל קדם ּבנימן ׁשני ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבחּמׁש

„BÚÂּבחּמׁש והלא לבנימין יֹוסף הקּדים לּמה ¿ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ

ׁשהפכם לדחֹות ואין קֹודם, ּבנימין ְְְֲִִִֵֵֶָָָב'

חׁשּבֹונם ׁשהרי אבן ּבכל כ"ה חׁשּבֹון לדּיק ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּכדי

רּבי יעמד אם ּובאמת אחד. ּבכל ה' הּוא ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹׁשוה

לא נתּכּון לכ ּכי ויאמר ּגמליאל ּבן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹחנינא

ּכדר ואמר הּדבר ׁשּתלה ּכיון ּדבריו ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻיצּדקּו

מתקּבלין ּדבריו אין וגם ב', ּבחּמׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻׁשחלּוקים

הּׁשפחֹות לבני ּבנימין הקּדים הּכתּוב ְְְְִִִִִִֵַַָָָּכי

מּנין הּד' ׁשּבאחרֹונֹות, ּבאחרֹונה הּוא ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָולדבריו

זֹו ּבאבן חצים לאה ּבני לסּדר רמּב"ם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמצא

ׁשאמר ּדברים ׁשל ּפׁשטן הלא זֹו ּבאבן ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֹוחצים

לא ּכסדרן לאה ּבני ּגמליאל ּבן חנינא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרּבי

זֹו סברה לרמּב"ם נתהוה ּומּנין ּכן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמׁשמע

ּבן חנינא רּבי הכּבידּבדברי ואחרֹון ּגמליאל. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּכתב רמּב"ם ּבטעם מׁשנה הּכסף ּׁשּכתב ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמה

ּביֹוסף ה"א ּבתֹוספת אֹותּיֹות החמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַלהׁשלים

לׁשֹונם וזה התם ּדקאמר מהּׁש"ס זה על ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהקׁשה

רּבי אמר הוין חדא נּכי חמּׁשים חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּני

עדּות ׁשּנאמר אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו יֹוסף ְֱִִֵֵֶֶַַַָָיצחק

ּבעינן ּכתֹולדֹותם נחמן רב לּה מתקיף ְְְְְִִִֵַַַָָָָּביהֹוסף

ׁשלם ּבנימין והכא ּבנימן הּתֹורה ּבכל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָאּלא

הרי ּכאן עד ּבנימין לֹו קרא ואביו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָּדכתיב

מּתֹוקמא ּדלא יהֹוסף ּתרּוץ הּׁש"ס ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשּדחה

יּודין. ּבב' ּכתּוב ּבנימין אּלא והעלה ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָיהֹוסף,

הּוי לא ּכתֹולדֹותם הּׁש"ס קׁשית ּכי הרב ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹֻוּתרץ

ּדרּבי לדעּתיה אבל קּמא ּתּנא לסברת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאּלא

אמר לא הּוא ּכי מקׁשה לא ּגמליאל ּבן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹחנינא

ראּובני יכּתב ׁשּלא אּלא ּכתֹולדֹותם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשלל

ּדיהֹוסף ראׁשֹונה אֹוקימתא ׁשּכן וכיון ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשמעֹוני

ּבן חנינא ּכר' ּפסק ורּבינּו עֹומדת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבמקֹומּה

ּכאן: עד ּכּנזּכר ְְִִֵַַַַָּגמליאל

ÂÈ¯·„eלדעת הלא למאד עד ּבעיני ּתמּוהים ¿»»ְְְְֲִִֵַַַַֹֹ

ּכלל ּבּׁשמֹות ּדקּדק לא קּמא ְְִֵֵַַַָָָֹּתּנא

ראׁשֹון לדתם סדר על ּכתֹולדֹותם ּתבת ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּומפרׁש

ּתּנא לדעת הּׁש"ס להקׁשֹות ּמקֹום ּומה ְְְִַַַַַַָָראׁשֹון

הקׁשה ׁשּלא וּדאי אּלא מּכתֹולדֹותם, ְְְִִֶֶַַַָָָָֹקּמא

ּגמליאל ּבן חנינא ר' לדעת אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמעּקרא

אביהם להם ׁשּקרא ּכּׁשמֹות ּכתֹולדֹותם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמפרׁש

הּנחה ולכׁשּנּניח מלא. ּבנימין נחמן רב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָותרץ

ּכל קּמא ּתּנא לדעת הּקׁשיא ּתהיה ּכי ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻסֹוברת

ּבן חנינא ר' לסברת ׁשּתהיה וחמר וקל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכן

ועֹוד הּׁשמֹות, על ּכתֹולדֹותם ׁשּמדּיק ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָּגמליאל

על ּכתֹולדֹותם ׁשּמפרׁש מּוכח הרמּב"ם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּדברי

ׁשּׁשה לׁשֹונֹו וזה ׁשּכתב הּׁשמֹות על ולא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּסדר

עד ּכתֹולדֹותם זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן ְְְִֶֶֶֶַַַָָעל

חנינא ּכר' לפסק רמּב"ם ּכּונת היתה ואם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹּכאן,

ּכתֹולדֹותם לֹומר סֹותם היה לא ּגמליאל ְְְִֵֵֶַַָָָֹּבן

והצר אֹותּה הקׁשה הּׁש"ס ּכי ראינּו ְְְִִִִֶַַַָָָָֻׁשּמצינּו

ּבן חנינא ּכר' ּפסק ׁשּלא וּדאי אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹלפרׁשּה

להּניח נכֹון היה יֹותר ּכן על אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּגמליאל

ּכזה: מּלֹומר עּיּון ּבצרי ְִִִֶַַָָָָהּדבר
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¯LÙ‡Âּבמּלתיה ּגרס לא רמּב"ם ּכי לֹומר ¿∆¿»ְְְִִֵַַַָָֹ

ראׁשֹון ׁשּיהּודה מּפני קּמא ְְְִִֵֶַַָָָּדתּנא

ׁשנּי הּדר זה על ּפרּוׁשאּלא ּכתֹולדֹותם ה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

סדּורים נמצאים ׁשּיהיּו הּוא ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֶָָָּבהצטרפּות

ׁשמעֹון ּבאחת ראּובן הּדר זה על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּכתֹולדֹותם

זה על וכן ּבׁשנּיה יהּודה ּבאחת לוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבּׁשניה

ב' ּבסדר לקרֹותם ּבא ּכׁשאּתה נמצאת ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּדר

ׁשנּיה אֹומרֹו והּוא ּכתֹולדֹותם יהיּו ְְְְְְִִָָׁשּורֹות

ּכי ּכתֹולדֹותם אינּה ראׁשֹונה אבל ְְְְֲִִֵָָָָָּכתֹולדֹותם

לוי ראּובן הּדר זה על ּבּה סדּורים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהם

ּופרּוׁש אפן, ּבׁשּום ּכתֹולדֹותם זה ואין ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹיּׂששכר

סדר הּוא הא' ּדרכים, ב' לפנינּו ְְְְִֵֵֶָָָָּכתֹולדֹותם

לאה ּבני הּדר זה על ׁשהּוא הּפקּודים ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻחמׁש

אחריהן, הּׁשפחֹות ּבני אחריהם רחל ּבני ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיחד

ראׁשֹונים לאה ּבני ב' ּבחּמׁש האמּור ְְְִִֵֵַָָָָֻוהּב'

לבּסֹוף יֹוסף רחל ּבני ּבאחרֹונה הּׁשפחֹות ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָּבני

ותּנא הּׁשפחֹות, ּבני ּובין לאה ּבני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָּובנימין

ׁשאמר והגם ּבחר, ּבּמה ּבאר לא ֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקּמא

לאמר יכֹול ּכי לסברתֹו הֹוכחה אין ְְְִִֵֵֵָָָָָָָּכתֹולדֹותם

לצד לאה ּבני ּכל ׁשּיקּדים הגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּכתֹולדֹותם

ׁשהּמעּוט והגם אחת אם ּבני ּבין יפסיק ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא

לאמר יכֹול ּבלהה ּבני אחר נֹולדּו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָמהם

ראׁשֹונה ילדה לאה האּמהֹות ּבסדר ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָּכתֹולדֹותם

ּכּלם להקּדים אחד ּכבן יחׁשבּו הּבנים ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻוכל

קדמּו, הם הּבנים ׁשרב לצד ּכן ּגם אֹו ְְִֵֵֶַַַַַָָֹיחד,

הּתֹורה ּבכל ׁשּנסדרּו מצינּו ׁשּלא לצד ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוגם

רמּב"ם ודּיק האפן, זה על לדתן ּכסדר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּכּלּה

ּכסדר לא ׁשאמר ּגמליאל ּבן חנינא ר' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדברי

זה וכּו' חלּוקים הּפקּודים ּבחּמׁש ְְְֲֲִִִֶֶַָֻׁשחלּוקים

קּמא ּתּנא ּבדברי לּכנס יכֹול זה ּדבר ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיּגיד

ּתּנא ּכּונת ּכי האֹות ל וזה אֹותֹו לׁשלל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשּבא

מּב' ּבאחד ׁשהּוא ּכתֹולדֹותם ּבאֹומרֹו ְְְְְִֶַַַָָקּמא

סדר אֹו הּפקּודים חּמׁש ּכסדר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָֻהּדרכים

וׁשלל ּגמליאל ּבן חנינא ר' ּובא ב' ְְֲִִֵֶַַָָָָֻחּמׁש

רמּב"ם וסבר ב', ּבחּמׁש ּובחר הּפקּודים ְְְְִַַַַַָָָָֻֻחּמׁש

ׁשּכ ואפׁשר קּמא ּתּנא ּבדברי הכרח ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

חּמׁש ּכסדר ּבֹו לפרׁש קּמא ּתּנא ּדעת ְְֵֵֶַַַַַָָָֻהּוא

ּבן חנינא רּבי ׁשּמּדברי והגם ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָהּפקּודים,

להיֹות ּכן, סֹובר קּמא ּתּנא ּכי נראה ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּגמליאל

אבל לבאר הצר לזה הם ׁשקּולים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּדבריו

אּלא קּמא ּתּנא ּבדברי לפרׁש לנּו אין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאנּו

נמצא ׁשּלא ּכל ּגמליאל ּבן חנינא ר' ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכדעת

ּבן חנינא ר' ּומחלקת עליו. ׁשחלק ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש

ּכתֹולדֹותם ּבמׁשמעּות היא קּמא ותּנא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָּגמליאל

ּדר על ּכתֹולדֹותם ׁשנּיה סֹובר קּמא ְְְִֵֶֶַַַָָָָּתּנא

אבל ּבןׁשּפרׁשנּו חנינא ּבניר' אמר ּגמליאל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

א' רחל ּבני אחת ּבאבן ּפרּוׁש ּכסדרן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאה

ּבאמצע הּׁשפחֹות ּובני ּבּסֹוף וא' האבן ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹּבראׁש

לפרׁש והצר ּכתֹולדֹותם אינם ּכן אם ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאבן

וסּדר קּמא ּכתּנא הרב ּופסק וגֹו'. ְְְִֵֵַַַַַָָָָּכּׁשמֹות

ּכדי זֹו ּבאבן וא' זֹו ּבאבן א' לאה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶָּבני

הּׁשפחֹות ּובני ּכתֹולדֹותם הּׁשנּיה ְְְְְִֵֶַַָָָָׁשּתבֹוא

ּכי ׁשהקּדימם וטעם הּנזּכר, ּכּסדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחריהם

ּבזה וגם יֹוסף קדם ב' ּבחּמׁש נסּדרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹֻהם

יֹוסף יקּדים ׁשאם ּכתֹולדֹותם אֹומרֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָיצטּדק

ּכתֹולדֹותם אינּה הּׁשנּיה אפּלּו אז ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּובנימין

וטעם הּׁשפחֹות. לבני רחל ּבני קדמּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהרי

אֹותּיֹות כ"ה להׁשלים לדן נפּתלי ְְְְְִִִִִֶַַָָׁשהקּדים

ּבן חנינא ר' לא ּכי קּמא ּתּנא ׁשאמר ְֲִִֶֶַַַָָָָֹּכמֹו

מקֹום ׁשּיׁש והגם זה, ּדבר אמר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּגמליאל

מאמצעּות חֹולק אינֹו הּסתם מן ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָלֹומר

ׁשחּלק ּכיון ׁשחֹולק לֹומר ּתתחּיב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּדברים

ּבאחת. וכ"ב ּבאחת כ"ח ׁשּיהיּו ּבסדר ְְְְְִֵֶֶַַַַָאֹותם

הּמנין והׁשלים ּובנימין יֹוסף סּדר ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָואחר

סברא הּתלמּוד ּדחה לא ּכי ּביהֹוסף ְְְִִֵַַָָָָֹּבאֹות

לתּנא לא אבל ּגמליאל ּבן חנינא לר' אלא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹזֹו

הּׁשמֹות. על ּכתֹולדֹותם מפרׁש אינֹו ּכי ְְְִֵֵֵַַַָָָקּמא

לּה ּגרס לא ּכי ּבתחּלה יהּודה ּכתב ְְְִִִַַָָָָָֹֹולא

ּׁשּנראה מה הּוא זה ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַָּבּׁש"ס

ואּולי רמּב"ם. לסברת הּבריתא ליּׁשב ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹלדחק

ויהי אֹותּה. ּופסק ּבריתא איזה לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנזּדּמנה

הּדקּדּוקים יתיּׁשבּו רמּב"ם ׁשל זֹו לדר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָמה

אֹומרֹו נכֹון. על ּבּכתּוב ׁשּׁשהׁשּדקּדקנּו ְְְִִֶַַַָָָ

ּתבין ׁשאז ׁשמֹות ׁשּׁשה אמר ולא ְְִִִֵֶַָָָָָֹמּׁשמֹותם

אּלא ואבן אבן ּבכל ּכתֹולדֹותם ּכסדרן ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשהם

אחד ּתּקח מהם ּוב' ב' מּכל ּפרּוׁש ְִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשמֹותם

וכן א' נֹותר ויהיה הא' האבן על ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָותכּתבּנּו

אֹותם ּתּקח ּכ ואחר וכּו' והּג' הּב' ְְְִַַַַַַָָלּזּוג

האבן על ויהיּו וזּוג זּוג מּכל ׁשּנֹותרּו ְְְְִִֶֶֶַַָָהּו'

לֹומר ּדקּדק זה ועל הּׁשּׁשההּב', ׁשמֹות ואת ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּנֹות ּפרּוׁש ּוכפיהּנֹותרים ּכאמּור, ּבידי רֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָ

אֹומרֹו ּבב'זה סדרן על הּוא ּכתֹולדֹותם ְְְְְִֶַָָ

לֹומר אחר ולזה אחרהאבנים ּכתֹולדֹותם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

והבן: האבנים ב' ְְֲִִִֵֶָָָׁשהזּכיר
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(áë)áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, אילן∑L¯L˙.ּבׁשביל ׁשרׁשי לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְִֵָָ
ׁשּתי והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמאחיזין
ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשרׁשרֹות

ּכׁשלׁשלת עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו ּבלׁשֹוןיתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קצה,∑Ï·b˙.מׁשנה לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְִָ«¿Àְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבלע"ז Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
על 'ועׂשית הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחֹוזר

החׁשן אּתהקצֹות צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכןׁשּתי ‰ÔLÁ.לפּתר ˙Bˆ˜ È�LŒÏÚ∑ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ«¿≈¿«…∆ְִֵֵ
האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, .ׁשּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â∑.ּבחׁשן קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
לא פקּודי" "אּלה ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,

.הכּפלּו ְְֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑הן ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵ
ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהן

הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל BÙ˙k˙.הּמׁשּבצֹות∑z˙�Â‰.ּבּמׁשּבצֹות ÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»«»ְְִַ«ƒ¿
„BÙ‡‰∑ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשן
והֹול ׁשּמפרׁש ÂÈ�t.ּכמֹו ÏeÓ Ï‡∑אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְֵֵֶָ∆»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּפנים קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון .ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(åë)úBö÷ éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´
:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨

i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ È�L ÏÚ∑ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי ‰‡BÙ„.הן ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈
‰˙Èa∑האחד סימנין: ׁשני ל ּכנגדהרי אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכלּפי החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאפֹוד,
לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחּוץ,
עליו ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר .ונקּפל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

BÚ·„כב ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡�LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡�LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»
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i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑חּוטין קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה לערּדסקאֹות,ולא ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא אינשינשייר"ׁשלבֹורֹות, (ביצהׁשּקֹורין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

L¯L¯˙.כב) ˙‡ ‰z˙�Â∑עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
וא קביעּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות צּוּוי,ׁשל לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון מקצתאּלא להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻצר

הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת .ׁשרׁשרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈

:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑דרישנמ"ט אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ענׁש אם מיתה, ענׁש אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹּבלע"ז,
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם ּדבריומּכֹות, ּומברר ‡Ù„.ׁשּמפרׁש ‰NÚÓk∑חֹוׁשב מעׂשה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«¬≈≈…ֲֵֵַ

מינין .ּומחמׁשת ֲִִֵֵֶ

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּבכתפֹותּכפּול ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו וטּבעֹות, ּבׁשרׁשרֹות ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאפֹוד
ּבענין .ׁשּמפרׁש ְְִֶָָָֹ

(æé)íãà øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑מּלּואים ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäé¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑זהּו האבן, ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, .לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(àë)äøNò íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−
ì ïééäz BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìòéðL ©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬

:èáL øNò̈−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלםּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

BÚk·„טו ÔÓ‡ „·BÚ ‡�Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז ‡Úa¯‡ ‡�·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט ‡È˜¯Ë È¯Èk�˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯Ë�Ùeכ ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא È�a ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i�·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ



ני devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(áë)áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, אילן∑L¯L˙.ּבׁשביל ׁשרׁשי לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְִֵָָ
ׁשּתי והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמאחיזין
ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשרׁשרֹות

ּכׁשלׁשלת עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו ּבלׁשֹוןיתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קצה,∑Ï·b˙.מׁשנה לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְִָ«¿Àְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבלע"ז Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
על 'ועׂשית הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחֹוזר

החׁשן אּתהקצֹות צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכןׁשּתי ‰ÔLÁ.לפּתר ˙Bˆ˜ È�LŒÏÚ∑ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ«¿≈¿«…∆ְִֵֵ
האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, .ׁשּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â∑.ּבחׁשן קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
לא פקּודי" "אּלה ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,

.הכּפלּו ְְֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑הן ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵ
ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהן

הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל BÙ˙k˙.הּמׁשּבצֹות∑z˙�Â‰.ּבּמׁשּבצֹות ÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»«»ְְִַ«ƒ¿
„BÙ‡‰∑ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשן
והֹול ׁשּמפרׁש ÂÈ�t.ּכמֹו ÏeÓ Ï‡∑אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְֵֵֶָ∆»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּפנים קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון .ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(åë)úBö÷ éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´
:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨

i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ È�L ÏÚ∑ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי ‰‡BÙ„.הן ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈
‰˙Èa∑האחד סימנין: ׁשני ל ּכנגדהרי אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכלּפי החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאפֹוד,
לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחּוץ,
עליו ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר .ונקּפל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

BÚ·„כב ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡�LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡�LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»
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(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּכפּול∑BÎB˙a.ּפי לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָָ
ּבמחט ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ˙Á¯‡.לתֹוכֹו, ÈÙk∑ּפיהם ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

לתֹוכן Ú¯wÈ.ּכפּול ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא יּזחּכדי "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה, לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְָָ…ƒ»≈«ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הארֹון ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן .החׁשן", ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£È�n¯∑ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים È�ÓÚÙe∑ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם ÌÎB˙a∑הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(336 'nr fh zegiy ihewl)

רּמֹונים לג)ּכמין כח, "ּכמין(רש"י היּו הּמנֹורה ּכפּתֹורי לא)"ּתּפּוחיםואּלּו כה, תרומה ּבדרּגה(רׁש"י ׁשּנמצא יהּודי ּדהּנה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מצוֹות מלאים ׁשּבָך, ריקנין ("אפּלּו לרּמֹון נמׁשל הּמדרגה ּבׁשפל ׁשהּוא יהּודי ואּלּו הּיער"), ּבעצי ("ּכתּפּוח לתּפּוח נמׁשל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָנעלית

היּו ּפחּותה, ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי הרֹומזים הּמעיל, ּובׁשּולי 'ּתּפּוחים'; היּו ּומאיר, ׁשּזֹוהר ליהּודי ׁשרֹומזת ּבּמנֹורה, לכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכרּמֹון").

ִִ'רּמֹונים'.

(ãì)ìéònä éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨¨−§¦®©¥¬©§¦−
:áéáñ̈¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב הּללּו, החיים.הּבגדים אור ְִִִִֵַַַַָָָָָ

(åì)íúç éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈
:ýåýéì Lã÷−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן(סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס החיים.ּכמין אור ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)úôðönä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨¨−©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

È‰Èלב ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג È�Bn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰È�Èa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

BÓ¯Â�‡לד ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡�Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙ�ˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eÓÈ˙.לה) ‡ÏÂ B˙‡ˆ·eלֹו היּו לא ׁשאם נראה ¿≈¿…»ְִִֶֶָֹ

מיתה חּיב הּקֹול את ְֲִִִִֶֶַַַַַָָהּפעמֹוניםׁשּמׁשמיעים

אּלא ּכּונתֹו היתה ולא כן לא ׁשאם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלּׁשמים

ּתׁשלּום אחר ימּות ולא אֹומר היה ּבגדים ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻלמחסר

ּכהן ּבגדי ד' ּתׁשלּום אחר לפחֹות אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹהּבגדים

ולאּבאמצעאּלאללּמדעלהּפרטּבאׁשחּיב ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּגדֹול

ּבסֹוף האמּור ּובּפסּוק הּפעמֹונים, על ְֲֲִִַַַַָָָאפּלּו

ולא וגֹו' אהרן על והיּו ּדכתיב הּבגדים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹֹמעׂשה

ּבגדים: ׁשםחּיבעלהעֹובדמחּסר ּומתּו עון ְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֻיּׂשאּו

Ï‰'.לו) L„˜ׁשּיכּתב מציאּות ׁשּכל מׁשמע …∆«ְְְִִֶֶַָָֹ

(ׁשּבת ּבּגמרא ּׁשאמרּו ּומה ּכׁשר, לה' ְְֵֶֶַַַַָָָָָֹקדׁש

למעלה ה"א יּו"ד ׁשיטין ׁשני ּכתּוב ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַָָָָס"ג:)

ּתמצא ולזה לעּכּובא. לא למּטה למ"ד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש

ראיתיו אני יֹוסי ּבר' אליעזר ר' ׁשאמר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשם

וגֹו' אחת ּבׁשיטה לה' קדׁש עליו ּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָֹּברֹומי

אינֹו קּמא לתּנא ואפּלּו מעּכב הּדבר ׁשאין ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי

רמּב"ם ּפסק ּבעיני יקׁשה לא ּובזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹמעּכב,

ׁשם: יעּין הּמקּדׁש ּבית ּכלי מהלכֹות ט' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻּפרק

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ּכתפיו על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מחּבר ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ׁשּנאמר:ּכנגד והּוא לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו", ואּלּו"לעּמת החגֹורה, לעּמת ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנתּונים
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹּתכלת

יפה הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ÂÈ�t.לפנים ÏenÓ∑החיצֹון .ּבעבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷-ìà åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤
ãBôàä áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי לבקעה",(ישעיה "והרכסים ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻ

ועמּקה, זקּופה הּגיא סמיכתן ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד אפׁשר ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהרים
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת ‰‡BÙ„.יהיּו ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑האפֹוד חׁשב אל ּדבּוק החׁשן ÁfÈ.להיֹות ‡ÏÂ∑ ְְְְִִִֵֵַָƒ¿«≈∆»≈ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«

לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(èë)ètLnä ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²
ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò: ©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

(ì)íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà:ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«

i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑מאיר הּוא ידֹו ׁשעל החׁשן ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבריו את ּומתּמם עג)ּדבריו, אבל(יומא ּבגדים, מחּסר להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם כז)אֹותֹו האּורים"(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
Ï‡¯NÈŒÈ�a ËtLÓŒ˙‡∑המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמׁשּפט סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן .אּגדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבתֹוכֹו היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל . . החׁשן היה ׁשני ל)ּובמקּדׁש כח, ּדהּנה(רׁש"י לבאר, ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

האּורים נתינת ּובין החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא ידֹו על ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּׁשם

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ּכרחָך, ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע ּכהּנהותּומים מּביתּבגד רׁש"י מסּתּיע ּכְך ועל ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ּבּׁשם.מׁשּפטׁשני; ּתלּוי ּכן – ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ß '` xc` 'c iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורהׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

ÏÚכז ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח d˙˜ÊÚÓ ‡�LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡�LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡�¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡�Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡�Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡�Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»



נג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּכפּול∑BÎB˙a.ּפי לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָָ
ּבמחט ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ˙Á¯‡.לתֹוכֹו, ÈÙk∑ּפיהם ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

לתֹוכן Ú¯wÈ.ּכפּול ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא יּזחּכדי "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה, לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְָָ…ƒ»≈«ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הארֹון ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן .החׁשן", ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£È�n¯∑ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים È�ÓÚÙe∑ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם ÌÎB˙a∑הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(336 'nr fh zegiy ihewl)

רּמֹונים לג)ּכמין כח, "ּכמין(רש"י היּו הּמנֹורה ּכפּתֹורי לא)"ּתּפּוחיםואּלּו כה, תרומה ּבדרּגה(רׁש"י ׁשּנמצא יהּודי ּדהּנה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מצוֹות מלאים ׁשּבָך, ריקנין ("אפּלּו לרּמֹון נמׁשל הּמדרגה ּבׁשפל ׁשהּוא יהּודי ואּלּו הּיער"), ּבעצי ("ּכתּפּוח לתּפּוח נמׁשל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָנעלית

היּו ּפחּותה, ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי הרֹומזים הּמעיל, ּובׁשּולי 'ּתּפּוחים'; היּו ּומאיר, ׁשּזֹוהר ליהּודי ׁשרֹומזת ּבּמנֹורה, לכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכרּמֹון").

ִִ'רּמֹונים'.

(ãì)ìéònä éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨¨−§¦®©¥¬©§¦−
:áéáñ̈¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב הּללּו, החיים.הּבגדים אור ְִִִִֵַַַַָָָָָ

(åì)íúç éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈
:ýåýéì Lã÷−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן(סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס החיים.ּכמין אור ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)úôðönä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨¨−©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

È‰Èלב ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג È�Bn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰È�Èa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

BÓ¯Â�‡לד ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡�Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙ�ˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eÓÈ˙.לה) ‡ÏÂ B˙‡ˆ·eלֹו היּו לא ׁשאם נראה ¿≈¿…»ְִִֶֶָֹ

מיתה חּיב הּקֹול את ְֲִִִִֶֶַַַַַָָהּפעמֹוניםׁשּמׁשמיעים

אּלא ּכּונתֹו היתה ולא כן לא ׁשאם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלּׁשמים

ּתׁשלּום אחר ימּות ולא אֹומר היה ּבגדים ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻלמחסר

ּכהן ּבגדי ד' ּתׁשלּום אחר לפחֹות אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹהּבגדים

ולאּבאמצעאּלאללּמדעלהּפרטּבאׁשחּיב ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּגדֹול

ּבסֹוף האמּור ּובּפסּוק הּפעמֹונים, על ְֲֲִִַַַַָָָאפּלּו

ולא וגֹו' אהרן על והיּו ּדכתיב הּבגדים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹֹמעׂשה

ּבגדים: ׁשםחּיבעלהעֹובדמחּסר ּומתּו עון ְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֻיּׂשאּו

Ï‰'.לו) L„˜ׁשּיכּתב מציאּות ׁשּכל מׁשמע …∆«ְְְִִֶֶַָָֹ

(ׁשּבת ּבּגמרא ּׁשאמרּו ּומה ּכׁשר, לה' ְְֵֶֶַַַַָָָָָֹקדׁש

למעלה ה"א יּו"ד ׁשיטין ׁשני ּכתּוב ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַָָָָס"ג:)

ּתמצא ולזה לעּכּובא. לא למּטה למ"ד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש

ראיתיו אני יֹוסי ּבר' אליעזר ר' ׁשאמר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשם

וגֹו' אחת ּבׁשיטה לה' קדׁש עליו ּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָֹּברֹומי

אינֹו קּמא לתּנא ואפּלּו מעּכב הּדבר ׁשאין ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי

רמּב"ם ּפסק ּבעיני יקׁשה לא ּובזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹמעּכב,

ׁשם: יעּין הּמקּדׁש ּבית ּכלי מהלכֹות ט' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻּפרק



devzנד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ואבנט מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבכּלם למּטה הּכתּובים ּומכנסים ‡Bz.וציץ, ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּבהםאֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑אהרן את ְְְְְִִִִַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»ֲֶַֹ

ּבניו, הּמׁשחהואת ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְִֶֶֶַָָָƒ≈»∆»»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ
ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

ווירסטי"ר(האנדשו"ה)גוואנט"ו מסירה לאֹותה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ידֹו ועל ידים, מּלּוי החיים.והּוא אור ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

(áî)íéðúnî äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦
:eéäé íéëøé-ãòå§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ּולבניו הדיֹוט∑ŒÈÒ�ÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' החיים.הרי אור «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|Bà ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´
ì çaænä-ìà ízLâáeúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwçª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה הּבגדים ּבהם∑ÂÈ�aŒÏÚÂ.ּכל ‡Ï‰‡ŒÏ.האמּורים Ì‡·a ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»∆…∆

„ÚBÓ∑לּמׁשּכן וכן ּבמיתה∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, BÏ.הא ÌÏBÚŒ˙wÁ∑מקֹום ּכל ≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»ָָ
ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ß '` xc` 'd iriax mei ß

èë(à)ïäëì íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈§©¥´
:íîéîz íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦§¦¦«

i"yx£Á˜Ï∑אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑לכּפר ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵַ
ה מעׂשה ּפרעגל,על החיים.ׁשהּוא אור ֲֵֵֶֶַַַָ

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג È‰B�a ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מא) zÁLÓe 'B‚Â Ì˙‡ zLaÏ‰Âּפרּוׁש ¿ƒ¿«¿»…»¿»«¿»¿ֵ

עליהם הּבגדים ּבעֹוד ׁשּילּביׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָאחר

לידם, הּכהּנה הּגיעּתה ּובזה קדם ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻימׁשחם

אֹומרֹו יכּוןוהּוא ּכי ואּולי ידם, את ּומּלאת ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבאמצעּותּבאֹומרֹו ּכי לֹומר ּבזה ידם את ְְְְִֶֶֶַָָָָ

הּמתיחסת החסד ּבבחינת נׁשּפעים הם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשה

והבן: הּגדֹולה ְְֵַַָָָלּיד

.zLc˜Âוזה ּכאֹומרֹו הּקרּבנֹות ּבמעׂשה ּפרּוׁש ¿ƒ«¿»ְְְְְֲֵֵֶַַָָ

וטעם אֹותם. לקּדׁש להם ּתעׂשה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

אֹותם יקּדׁש ׁשּלא לֹומר ּכאן הּדבר ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהזּכיר

והבן: והּמׁשיחה הּלביׁשה לעׂשֹות ׁשּיקּדים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָעד

·„.מב) ÈÒ�ÎÓ Ì‰Ï ‰NÚÂאחר לּמה קׁשה «¬≈»∆ƒ¿¿≈»ִֵֶָָָ

ׁשאמר לצד לֹומר ויׁש הּמכנסים, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָמצות

הּמכנסים אחר לזה אהרן את אתם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהלּבׁשּת

וגֹו'. והלּבׁשּת מצות עליו חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלֹומר

לביׁשתם ׁשּתהיה לֹומר ׁשּיכּון לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואין

ה אמר ׁשהרי אחרּבאחרֹונה ּבמקֹום ּכתּוב ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבׂשרֹו על יהיּו בד ּומכנסי ד') ט"ז ְְְְְִִִֵַַַָָ(וּיקרא

קֹודם ּדבר יהיה ׁשּלא (כ"ג:) ּביֹומא ְְְְִֵֶֶָָָָֹודרׁשּו

נראה עֹוד ׁשּכתבנּו. לּטעם וּדאי אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָלּמכנסים

מצות לֹו ּולהסמי ּבאחרֹונה לכתבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשּנתּכּון

ואם ּומתּו, עון יׂשאּו ולא וגֹו' אהרן על ְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹוהיּו

על והיּו ואֹומר הּבגדים ׁשאר עם ּכֹוללֹו ְְְְְִִֵַַָָָָָהיה

ּבאה לא ּכי לֹומר הּסברא ּתבֹוא וגֹו' ְְֲִַַַָָָָָֹֹאהרן

הּמכנסים אבל ּבגדים ׁשאר על אלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאזהרה

ואין ערוה ּתּגלה ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאינם

לבּסֹוף אמרם לזה עבֹודה, קדׁשת צר ְְֲֲֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם

מעּכב ּכי לֹומר והענׁש האזהרה להם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוסמ

ּבגדים: ּכׁשאר הּכהּונה לקדּׁשת ְְְְִִִַַָָָֻהּוא

B‚Â'.א) ‰NÚz ¯L‡ ¯·c‰ ‰ÊÂהּכּונה ¿∆«»»¬∆«¬∆¿ַַָָ

ּכמֹו הּמעׂשה מניעת אליו ׁשּקדם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות

אּלא עליו ׁשאין כ') (כ"ז למעלה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּפרׁשּתי

אמר לזה לעֹוׂשים, הּדּבּור הּדברמצות וזה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

לעׂשֹותֹו לֹו ויׁש הּמׁשלל מהּכלל יצא ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֻזה

ואֹומרֹו ימים, ז' קרּבנֹותיו לצדלהקריב וזה ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

וגמר ּולבניו לאהרן ׁשּילּביׁשּנּו וצּוה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקדם

ּכןאמר ּגם אׁשרוזה אמר לא ואם ּתעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכי לֹומר מקֹום יׁש וגֹו' ּפר לקח אּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָּתעׂשה

אמר לזה לעׂשֹות, לבניו אֹו לאהרן אׁשריצּוה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

מקֹום ׁשּיׁש ולהיֹות העֹוׂשה. הּוא ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַָָּתעׂשה

ׁשעה קרּבן אּלא להקריב הכׁשר ׁשּלא ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻלֹומר

ּובניו אהרן ׁשל הּמּלּואים ימי קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהם

הּתמידים ׁשהם לדֹורֹות קבּוע ׁשהּוא קרּבן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאבל

הערּבים ּבין אחד וכבׂש ּבּבקר אחד ּכבׂש ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ואמר חזר לזה וגֹו'לא, ּתעׂשה אׁשר וזה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשּלא ּתמיד, ליֹום ׁשנים ׁשנה ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכבׂשים

לזהיבין ּתמיד, הּקרּבנֹות ּבמעׂשה הּתר ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ימיםאמר ז' אּלא להקריב לֹו אין לֹומר וזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ואֹומרֹו ּבענין, למאןהאמּורים ּתתּבאר הּדבר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ

ּבהן הּכתּוב ּכל מּלּואים (ד':) ּביֹומא ְְִִֶַַָָָָָּדאמר

אמר לזה האמּורמעּכב, הּדבר ּכל הּדבר וזה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מעּכב ׁשאין ּדבר ּדאמר ּולמאן לעּכּוב, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכאן

אֹומרֹו ּבּמּלּואים מעּכב אין הּדברּבדֹורֹות ְְְִִֵֵַַַָָ

מעּכב: ּדבר ּכל ולא ְְֵַַָָָֹלֹומר

.'B‚Â ¯t Á˜Ïלהביא נתּונה רׁשּות ּכי אּולי ¿««¿ְְְִִַָָ

מׁשה מּׁשל אֹו ּובניו אהרן מּׁשל ֲִִֶֶֶַָָֹאֹו

ּבּדבר: עּכבה ְֵַַָָָָואין

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום "והיה(שמות ּכאן: ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", יט)על נראה(זבחים היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבין
ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד מקֹומֹותהראׁש ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּללּו
על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבין
והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפני
מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנֹותן

מלמעלה הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל .ונתקּימּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

(çì)íéLãwä ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡N�Â∑נמצא עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי על ואף סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּקדׁשים מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על (מנחותלרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

יחׁשב".כה) "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ְְֱֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ
אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹואין

הּקרּבן להכׁשיר אּלא ÈÓz„.מרּצה, BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹעליו
מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: מרּצה, אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעה.

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו החיים.ׁשּממׁשמׁש אור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙�zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ∑יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה למּטה הּכתּובים החיים.ּומכנסים אור ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨¨−¦®
:éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«

‡‰¯Ôלח ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰B�ÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ È�a ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰B�ÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙�zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙ�ˆÓ‡לט „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡�ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡�ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ „aÚ˙Â ÔÈ�ezk „aÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈ�ÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰B�aמא ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰�a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.לח) È�ÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ïלדעת צרי ¿»»∆ƒ¿≈ִַַָָ

ׁשּבהם אּלּו ּתבֹות ב' יּגידּו ענין ְִִֵֵֶֶַָָָמה

ּבאֹומרֹו ׁשּיכּון ואּולי ה', לפני לרצֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָיהיה

קדׁש ב') (ירמיה ּכאֹומרֹו יׂשראל על ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹקדׁש

ותבת יׂשראליׂשראל, ּכללּות ּכי ירצה לה' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּדבּוקים חׁשּוקים לה' הם קדׁש ְְֲִִִִֵֶַַָֹהּנקראים

יהיה ולזה ׁשּיׁשמׁשעּבדים ה' לפני לרצֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ

והּוא הּכתב, ּבאמצעּות ּביׂשראל רצֹון ְְְְְְִֵֶַָָָָלֹו

יתרּצה ּובזה לדֹודי אני ו') (שה"ש ְְֲִִִֶֶַָסֹוד

לי: ִִּדֹודי

Ù˙Ïe‡¯˙.מ) „B·ÎÏּפעם ּכן ׁשאמר טעם ¿»¿ƒ¿»∆ֵֶַַַַַָ

וזה (י"ח:) ּבזבחים ּׁשאמרּו מה לרמז ְְְְִִִֶֶַָָֹב'

ועבד מקרעין אֹו מטׁשטׁשין היּו ְְְְְִִַָָָָָֹֻלׁשֹונם

ׁשּיהיּו ּבד ׁשם עֹוד ותניא ּפסּולה. ְְְְֲִֶַַָָָָעבֹודתֹו

אין חדׁשים [שם] ּבּׁש"ס ואמרּו ְְֲֲִִִַַָָָחדׁשים.

אּלא וכּו' ּכׁשרים מׁשחקים והּתניא לא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשחקים

אֹומרֹו והּוא וכּו', קרּועיםלמצוה ּכנגד לכבֹוד ְְְְְְְְִִֶֶָָ

לעּכּובא, וזהוזה חדׁשים ּכנגד ּולתפארת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָ

וזּולת ׁשניהם לֹומר הּכתּוב הצר ולזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלמצוה,

מאֹומרֹו יֹותר ׁשהּוא לתפארת לֹומר לֹו היה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָזה

ְָלכבֹוד:



נה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ואבנט מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבכּלם למּטה הּכתּובים ּומכנסים ‡Bz.וציץ, ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּבהםאֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑אהרן את ְְְְְִִִִַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»ֲֶַֹ

ּבניו, הּמׁשחהואת ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְִֶֶֶַָָָƒ≈»∆»»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ
ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

ווירסטי"ר(האנדשו"ה)גוואנט"ו מסירה לאֹותה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ידֹו ועל ידים, מּלּוי החיים.והּוא אור ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

(áî)íéðúnî äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦
:eéäé íéëøé-ãòå§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ּולבניו הדיֹוט∑ŒÈÒ�ÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' החיים.הרי אור «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|Bà ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´
ì çaænä-ìà ízLâáeúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwçª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה הּבגדים ּבהם∑ÂÈ�aŒÏÚÂ.ּכל ‡Ï‰‡ŒÏ.האמּורים Ì‡·a ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»∆…∆

„ÚBÓ∑לּמׁשּכן וכן ּבמיתה∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, BÏ.הא ÌÏBÚŒ˙wÁ∑מקֹום ּכל ≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»ָָ
ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת .ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ß '` xc` 'd iriax mei ß

èë(à)ïäëì íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈§©¥´
:íîéîz íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦§¦¦«

i"yx£Á˜Ï∑אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑לכּפר ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵַ
ה מעׂשה ּפרעגל,על החיים.ׁשהּוא אור ֲֵֵֶֶַַַָ

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג È‰B�a ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מא) zÁLÓe 'B‚Â Ì˙‡ zLaÏ‰Âּפרּוׁש ¿ƒ¿«¿»…»¿»«¿»¿ֵ

עליהם הּבגדים ּבעֹוד ׁשּילּביׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָאחר

לידם, הּכהּנה הּגיעּתה ּובזה קדם ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻימׁשחם

אֹומרֹו יכּוןוהּוא ּכי ואּולי ידם, את ּומּלאת ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבאמצעּותּבאֹומרֹו ּכי לֹומר ּבזה ידם את ְְְְִֶֶֶַָָָָ

הּמתיחסת החסד ּבבחינת נׁשּפעים הם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשה

והבן: הּגדֹולה ְְֵַַָָָלּיד

.zLc˜Âוזה ּכאֹומרֹו הּקרּבנֹות ּבמעׂשה ּפרּוׁש ¿ƒ«¿»ְְְְְֲֵֵֶַַָָ

וטעם אֹותם. לקּדׁש להם ּתעׂשה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

אֹותם יקּדׁש ׁשּלא לֹומר ּכאן הּדבר ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהזּכיר

והבן: והּמׁשיחה הּלביׁשה לעׂשֹות ׁשּיקּדים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָעד

·„.מב) ÈÒ�ÎÓ Ì‰Ï ‰NÚÂאחר לּמה קׁשה «¬≈»∆ƒ¿¿≈»ִֵֶָָָ

ׁשאמר לצד לֹומר ויׁש הּמכנסים, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָמצות

הּמכנסים אחר לזה אהרן את אתם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהלּבׁשּת

וגֹו'. והלּבׁשּת מצות עליו חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלֹומר

לביׁשתם ׁשּתהיה לֹומר ׁשּיכּון לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואין

ה אמר ׁשהרי אחרּבאחרֹונה ּבמקֹום ּכתּוב ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבׂשרֹו על יהיּו בד ּומכנסי ד') ט"ז ְְְְְִִִֵַַַָָ(וּיקרא

קֹודם ּדבר יהיה ׁשּלא (כ"ג:) ּביֹומא ְְְְִֵֶֶָָָָֹודרׁשּו

נראה עֹוד ׁשּכתבנּו. לּטעם וּדאי אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָלּמכנסים

מצות לֹו ּולהסמי ּבאחרֹונה לכתבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשּנתּכּון

ואם ּומתּו, עון יׂשאּו ולא וגֹו' אהרן על ְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹוהיּו

על והיּו ואֹומר הּבגדים ׁשאר עם ּכֹוללֹו ְְְְְִִֵַַָָָָָהיה

ּבאה לא ּכי לֹומר הּסברא ּתבֹוא וגֹו' ְְֲִַַַָָָָָֹֹאהרן

הּמכנסים אבל ּבגדים ׁשאר על אלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאזהרה

ואין ערוה ּתּגלה ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאינם

לבּסֹוף אמרם לזה עבֹודה, קדׁשת צר ְְֲֲֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם

מעּכב ּכי לֹומר והענׁש האזהרה להם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוסמ

ּבגדים: ּכׁשאר הּכהּונה לקדּׁשת ְְְְִִִַַָָָֻהּוא

B‚Â'.א) ‰NÚz ¯L‡ ¯·c‰ ‰ÊÂהּכּונה ¿∆«»»¬∆«¬∆¿ַַָָ

ּכמֹו הּמעׂשה מניעת אליו ׁשּקדם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות

אּלא עליו ׁשאין כ') (כ"ז למעלה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּפרׁשּתי

אמר לזה לעֹוׂשים, הּדּבּור הּדברמצות וזה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

לעׂשֹותֹו לֹו ויׁש הּמׁשלל מהּכלל יצא ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֻזה

ואֹומרֹו ימים, ז' קרּבנֹותיו לצדלהקריב וזה ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

וגמר ּולבניו לאהרן ׁשּילּביׁשּנּו וצּוה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּקדם

ּכןאמר ּגם אׁשרוזה אמר לא ואם ּתעׂשה, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכי לֹומר מקֹום יׁש וגֹו' ּפר לקח אּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָּתעׂשה

אמר לזה לעׂשֹות, לבניו אֹו לאהרן אׁשריצּוה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

מקֹום ׁשּיׁש ולהיֹות העֹוׂשה. הּוא ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַָָּתעׂשה

ׁשעה קרּבן אּלא להקריב הכׁשר ׁשּלא ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻלֹומר

ּובניו אהרן ׁשל הּמּלּואים ימי קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהם

הּתמידים ׁשהם לדֹורֹות קבּוע ׁשהּוא קרּבן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאבל

הערּבים ּבין אחד וכבׂש ּבּבקר אחד ּכבׂש ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ואמר חזר לזה וגֹו'לא, ּתעׂשה אׁשר וזה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

וׁשּלא ּתמיד, ליֹום ׁשנים ׁשנה ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכבׂשים

לזהיבין ּתמיד, הּקרּבנֹות ּבמעׂשה הּתר ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ימיםאמר ז' אּלא להקריב לֹו אין לֹומר וזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ואֹומרֹו ּבענין, למאןהאמּורים ּתתּבאר הּדבר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ

ּבהן הּכתּוב ּכל מּלּואים (ד':) ּביֹומא ְְִִֶַַָָָָָּדאמר

אמר לזה האמּורמעּכב, הּדבר ּכל הּדבר וזה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מעּכב ׁשאין ּדבר ּדאמר ּולמאן לעּכּוב, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכאן

אֹומרֹו ּבּמּלּואים מעּכב אין הּדברּבדֹורֹות ְְְִִֵֵַַַָָ

מעּכב: ּדבר ּכל ולא ְְֵַַָָָֹלֹומר

.'B‚Â ¯t Á˜Ïלהביא נתּונה רׁשּות ּכי אּולי ¿««¿ְְְִִַָָ

מׁשה מּׁשל אֹו ּובניו אהרן מּׁשל ֲִִֶֶֶַָָֹאֹו

ּבּדבר: עּכבה ְֵַַָָָָואין



devzנו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨¨−©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלהעל ÂÈ�aŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנהּבמּלּוי החיים.ּופקּדת אור ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe:החיים אור ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©¨−¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑הּפתחּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙�¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑(דמדות ג' (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑,דכבדא טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְְְַַָָ

אובר"ׁש הּכבד∑k‰ŒÏÚ·„.ׁשּקֹורין מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ִֶ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½
:àeä úàhç äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤
ìéàä Làø-ìò íäéãé: §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

ÔÈ�ezk:ח ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z�‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B�·„ ‡�a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡�a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ�‡י ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

˜¯�˙יב ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צו): (פ' ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש הּוא ְְְֲִֵַַָֹֹוכן

ÂÈ�a.ט) „ÈÂ Ô¯‰‡ „È ˙‡lÓeׁשּימׁשח ּפרּוׁש ƒ≈»««¬…¿«»»ְִֵֶַ

ּומׁשחּת למעלה ׁשאמר ּכמֹו ּובניו ְְְְֲֶַַַַָָָָָָֹאהרן

הּמׁשיחה הזּכיר לא וכאן ידם את ּומּלאת ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאתם

ידם: את ּומּלאת ּבאֹומרֹו ְְְִֵֶָָָָָּורמזּה

B‚Â'.י) CÓÒÂיסמ ׁשאהרן וסמכּו אמר ולא ¿»«¿ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּבא ׁשּוב ּבניו. יסמכּו ּכ ואחר עצמֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָּבפני

ה' לׁשֹונם וזה ּדמנחֹות ּבפ"י ּתֹוספּתא ְְְְְְִִֶֶָָָָּבידי

ּכּלן לא עליו סֹומכין ּכּלן אחד זבח ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהביאּו

ּכאן, עד ּומסּתּלק סֹומ אחד ּכל אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכאחד

הּקרּבנֹות, מעׂשה מהלכֹות ּבפ"ג רמּב"ם ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָּופסקֹו

הּכתּוב אמר זה ׁשּיסמכּוּוכפי לֹומר וסמ ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

לּמה לדעת ׁשּצרי אּלא יחד. ולא אחד ְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאחד

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבאחד הסּפיק ולא ּפעמים ב' ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹאמר

ואּולי י"ח). ח' (וּיקרא צו ּבפרׁשת ְְְֲִֶַַַַַַָָָּבּמעׂשה

ּתלּוי ׁשּבֹו לצד ּכי אֹומר הייתי מאחד ְִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

העגל עׂשה הּוא ּכי הּקרּבן ּבא ׁשעליו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהחטא

הּדבר על לרמז להקּדים ּפרטֹו לזה ּבניו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא

ואמר ּכפל לזה זבח, לכל מּמּנּו למדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּפעמים טעםב' יׁש ּומעּתה יחיד, לׁשֹון וסמ ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

לא הּמעׂשה ּבהֹודעת צו ּבפרׁשת לּמה ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹנכֹון

לּלּמּוד יסּפיק ּכי ּבאחד, אּלא יחיד לׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאמר

אּלא בּמצוה הכּפל לא ּכי לֹו, צריכין ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻׁשאנּו

והבן: הּטעּות ְְִֵַָָָלהסיר

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(á)úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑היא מּצֹות לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם חּלת ּבענין. למּטה ּבאיםהּקרּויה הּמינין וכל והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

חּלֹות עׂשר עו)עׂשר ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק ÔÓMa.(שם ÌÈÁLÓ∑אחר ֶֶֶֶַ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ¿Àƒ«»∆ַַ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן .(שם)אפּיתן ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יונית ּכ"ף ּכמין ב)מֹוׁשחן כט, ּומפרׁש(רש"י מאריְך מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף ּבאֹותּכ"ף"ּכמין מתחילֹות ּו'כהּנה' 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּדוקאּכ"ףּכ"ף; ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ¨−©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ãòBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íéna íúà zöçøå§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑טבילת הּגּוףזֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ

i"yx£z„Ù‡Â∑סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê�∑הּציץ ּפתילין∑Ù�ˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי, הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)zçLîe BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§¨−©Ÿ®¨«©§−̈
:BúàŸ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית(תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן ּומחּברן. עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
החיים.ּבאצּבעֹו אור ְְֶָ

ÁLÓaב ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡�ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡�LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙ�ˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zÁLÓe.ז) BL‡¯ ÏÚ z˜ˆÈÂצרי ּפרּוׁש ¿»«¿»«…»«¿»ִֵָ

ּבפני מׁשיחה וצרי ראׁשֹו על ְְְְִִִִֵַָָָֹיציקה

אֹותם הׁשוה הּכתּוב ּכי לבניו כן ּוכמֹו ְְְְִִֵַַָָָָָעצמֹו

אתם, ּומׁשחּת מ"א) כ"ח (לעיל ּדכתיב ְְְִִֵַַַָָָֹיחד

ט"ו) מ' (לקּמן ּפקּודי ּבפרׁשת כן ְְְְֵֵַַָָָּוכמֹו

אביהם, את מׁשחּת ּכאׁשר אתם ּומׁשחּת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכתיב



נז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨¨−©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלהעל ÂÈ�aŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנהּבמּלּוי החיים.ּופקּדת אור ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe:החיים אור ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©¨−¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑הּפתחּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙�¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑(דמדות ג' (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑,דכבדא טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְְְַַָָ

אובר"ׁש הּכבד∑k‰ŒÏÚ·„.ׁשּקֹורין מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ִֶ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½
:àeä úàhç äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤
ìéàä Làø-ìò íäéãé: §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

ÔÈ�ezk:ח ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z�‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B�·„ ‡�a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡�a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ�‡י ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

˜¯�˙יב ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צו): (פ' ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש הּוא ְְְֲִֵַַָֹֹוכן

ÂÈ�a.ט) „ÈÂ Ô¯‰‡ „È ˙‡lÓeׁשּימׁשח ּפרּוׁש ƒ≈»««¬…¿«»»ְִֵֶַ

ּומׁשחּת למעלה ׁשאמר ּכמֹו ּובניו ְְְְֲֶַַַַָָָָָָֹאהרן

הּמׁשיחה הזּכיר לא וכאן ידם את ּומּלאת ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאתם

ידם: את ּומּלאת ּבאֹומרֹו ְְְִֵֶָָָָָּורמזּה

B‚Â'.י) CÓÒÂיסמ ׁשאהרן וסמכּו אמר ולא ¿»«¿ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּבא ׁשּוב ּבניו. יסמכּו ּכ ואחר עצמֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָּבפני

ה' לׁשֹונם וזה ּדמנחֹות ּבפ"י ּתֹוספּתא ְְְְְְִִֶֶָָָָּבידי

ּכּלן לא עליו סֹומכין ּכּלן אחד זבח ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהביאּו

ּכאן, עד ּומסּתּלק סֹומ אחד ּכל אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכאחד

הּקרּבנֹות, מעׂשה מהלכֹות ּבפ"ג רמּב"ם ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָּופסקֹו

הּכתּוב אמר זה ׁשּיסמכּוּוכפי לֹומר וסמ ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

לּמה לדעת ׁשּצרי אּלא יחד. ולא אחד ְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאחד

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבאחד הסּפיק ולא ּפעמים ב' ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹאמר

ואּולי י"ח). ח' (וּיקרא צו ּבפרׁשת ְְְֲִֶַַַַַַָָָּבּמעׂשה

ּתלּוי ׁשּבֹו לצד ּכי אֹומר הייתי מאחד ְִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

העגל עׂשה הּוא ּכי הּקרּבן ּבא ׁשעליו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהחטא

הּדבר על לרמז להקּדים ּפרטֹו לזה ּבניו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא

ואמר ּכפל לזה זבח, לכל מּמּנּו למדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּפעמים טעםב' יׁש ּומעּתה יחיד, לׁשֹון וסמ ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

לא הּמעׂשה ּבהֹודעת צו ּבפרׁשת לּמה ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹנכֹון

לּלּמּוד יסּפיק ּכי ּבאחד, אּלא יחיד לׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאמר

אּלא בּמצוה הכּפל לא ּכי לֹו, צריכין ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻׁשאנּו

והבן: הּטעּות ְְִֵַָָָלהסיר
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אליה טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש ‰ÔÈÓi.אּלא ˜BL ˙‡Â∑הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ
ּבלבדעם זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּובׁשלמים מּגיד ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לֹו להיֹות החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּלּואים
ּבענין ּכּמפרׁש ּבעלים ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה .לעֹובד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

(âë)ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
ּתֹודה לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבלבד חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר .ואיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑עסּוקין ידׁשניהם ּתחת ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן ּומׁשה ּבעלים ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, סב)∑Ùe�z‰.הּבעלים ּומביא(מנחות רּוחֹותמֹולי ׁשארּבע למי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְְִִִֵֶַַ

ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻהעֹולם
רעים טללים .ּומעּכבת ְְִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכְך נענׁש ׁשּמׁשה הּלויּכתב ".ואּתה ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

לֹומר: הּמּלּואים.א.ויׁש ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה ּכהןב.הּכהּנה ׁשּנעׂשה לֹומר מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁשְך ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻרק

מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב ְְִִִֵֶָמּכן

(äë)äìòä-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל �ÁBÁÈ.עֹולהעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑נּתן מקֹום∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§¨−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùe�z∑ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäå óïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéðáì øLàîe¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑והנפתם ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לאכל ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א לׁשֹון∑‰Ì¯e.ּכחזה ְְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ»ְ
ּומֹוריד החיים.מעלה אור ֲִֶַ

ÁLÓכג ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B�·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡�a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו Èc ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B�·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡i�a¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כז) ¯L‡Óe Ô¯‰‡Ï ¯L‡Óלדעת צרי יאכלִַַָָ¿∆¬≈…¬»¿∆¬≈ ׁשּלא לֹוּמר ׁשּיכּון ואּולי לֹומר, הצר אּלּו:ְְְֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻלמה זּולת ּולבניו לאהרן הּנּתנים וׁשֹוק חזה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּכל

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(æè)-ìò z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬©
:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב מּתנהּבכלי,(זבחים טעּון קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּולמּטה, הּמזּבח מחצי ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבאצּבע

וזֹורק ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה מּתנֹות∑È·Ò·.ואינֹו ב' אּלא 'סביב' ׁשאין קדׁשים, ּבׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ»ƒְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשהן

'סביב'ואי קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְִִִֵַָָָָָָָָָ

(æé)zúðå åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙�ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחיםעם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)ýåýéì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−©«Ÿ̈®
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ� ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹונינחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי האׁשלׁשֹון ׁשעל אברים הקטרת .והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ß '` xc` 'e iying mei ß

(èé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)Ceðz-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á
íãé ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà̧Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Ce�z∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס(תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעיּובּפרק ְִֶֶֶַָָ

(àë)äçLnä ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼
åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈

Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà: ¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²
:àeä íéàlî ìéà¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּבוּיקרא∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות ט)מן (ג «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
קרבה אליה ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

B¯Ê˙Â˜טז dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט CBÓÒÈÂ ‡�È�˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B�·„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡�ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««
:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ïe È‰B�·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡�a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»



נט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

אליה טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש ‰ÔÈÓi.אּלא ˜BL ˙‡Â∑הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ
ּבלבדעם זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּובׁשלמים מּגיד ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לֹו להיֹות החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּלּואים
ּבענין ּכּמפרׁש ּבעלים ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה .לעֹובד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

(âë)ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
ּתֹודה לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבלבד חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר .ואיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑עסּוקין ידׁשניהם ּתחת ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן ּומׁשה ּבעלים ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, סב)∑Ùe�z‰.הּבעלים ּומביא(מנחות רּוחֹותמֹולי ׁשארּבע למי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְְִִִֵֶַַ

ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻהעֹולם
רעים טללים .ּומעּכבת ְְִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכְך נענׁש ׁשּמׁשה הּלויּכתב ".ואּתה ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

לֹומר: הּמּלּואים.א.ויׁש ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה ּכהןב.הּכהּנה ׁשּנעׂשה לֹומר מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁשְך ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻרק

מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב ְְִִִֵֶָמּכן

(äë)äìòä-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל �ÁBÁÈ.עֹולהעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑נּתן מקֹום∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§¨−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùe�z∑ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäå óïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéðáì øLàîe¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑והנפתם ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לאכל ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א לׁשֹון∑‰Ì¯e.ּכחזה ְְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ»ְ
ּומֹוריד החיים.מעלה אור ֲִֶַ

ÁLÓכג ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B�·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡�a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו Èc ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B�·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡i�a¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כז) ¯L‡Óe Ô¯‰‡Ï ¯L‡Óלדעת צרי יאכלִַַָָ¿∆¬≈…¬»¿∆¬≈ ׁשּלא לֹוּמר ׁשּיכּון ואּולי לֹומר, הצר אּלּו:ְְְֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻלמה זּולת ּולבניו לאהרן הּנּתנים וׁשֹוק חזה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּכל



devzס zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

(ãì)ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNåהחיים אור §¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

(äì)äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨
:íãé àlîz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפסּולה ועבֹודתם ּכהנים להיֹות ידיהם אֹותÎ˙‡∑‰.נתמּלאּו lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑הּזה ּבענין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿ְִֶַָָ

הּללּו, יֹוםּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְַַָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לחּטּוי ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָידם",

הצר לכ ׁשמענּו, לא איׁשהּמזּבח התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול חּטּוי∑hÁÂ‡˙.ּדבר קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון zÁLÓe.ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»
B˙‡∑ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, .יוניתּבׁשמן …ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
:Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ונעבד ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר לֹומר:ּכגֹון ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר צו)"וזה פרשת כהנים מּׁשּבא(תורת ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ּבהןלעזרה, וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ .(זבחים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ß '` xc` 'f iyiy mei ß

(çì)íéðL äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²§©¬¦
:ãéîz íBiì©−¨¦«

(èì)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòzהחיים אור ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

Ú„לד ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡i�a¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

È�aלח ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡�L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡�B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒ�Â ‡�È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.לד) L„˜ Èk:יּׁשרף ולזה ּפרּוׁש ƒ…∆ְִֵֵֶָָ

B‚Â'.לט) „Á‡‰ N·k‰ הּכבׂשאמר‡˙ את ∆«∆∆»∆»¿ֶֶֶַַָ

ּכבׂשים ב' זּולת ׁשהּוא ּתסּתּפק ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכדי

אמר לזה ,ּבסמּו ּפרּוׁשהאמּורים הּכבׂש את ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ואֹומרֹו מהּמזּכרים, לֹומראחד נתּכּון האחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבּנמצא אחד ּכבׂש אּלא להם היה ׁשּלא ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהגם

הערּבים ּבין ׁשל ׁשני ּכבׂש ואין ּבּבקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיקריבּוהּו

אֹומרֹו והּנה ׁשּיׁשמעּכב, הגם ּפרּוׁש האחד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּמעּכב ּבחּנּו ואפּלּו ׁשני, לֹו ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

(מנחֹות הּתכלת ּבפרק ּכאֹומרם לב' ְְְְְְִֵֶֶֶַָָראׁשֹון

מ" לראׁשֹון:פ"ד מעּכב ב' אין ְִֵֵַָד),

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(çë)ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék¦¬§¨−®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ È�a∑לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ‰e‡.ׁשהּׁשלמים ‰Óe¯˙ Èk∑ ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ�·Ï∑ּבגדּלה ׁשּבא ּכמֹו∑ÁLÓÏ‰.אחריולמי ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
יח) למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑הּוא הּבגדים ידי על ְְְְְְִִִִַַָָָ¿«≈»∆»»ְְִֵַַָ

ּגדֹולהמתלּבׁש .ּבכהּנה ְְְִִֵַָָֻ

(ì)àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§¨−¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãòBî ìäà-ìà:Lãwa úøL ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ּתחּתיו מּבניו יקּום ּכהןאׁשר להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ÚBÓ„.ּגדֹול Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים(יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן ּגדֹול,אֹותֹו ּכהן וזהּו הּכּפּורים, ּביֹום ָ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ÂÈ�aÓ.ׁשאין ÂÈzÁz∑,מקֹומֹו את ממּלא ּבן ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֶֶַַָָ«¿»ƒ»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתחּתיו ּגדֹול ּכהן כהנים)ימּנּוהּו ÂÈ�aÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑.מּמׁש עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְֵַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְְִֵֵֵַָָָָָֹ

לפניו נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ. ְְְְִִִִָָָָ

(àì)í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ
:Lã÷̈«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)øLà íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤£¤´
:ãòBî ìäà çút ìqa©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨¨−§©¥´
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúàŸ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a.אהרן ¯tk ¯L‡∑זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּובלהם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי Èk.ׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻƒ
Ì‰ L„˜∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, מּׁשּוםקדׁשי לּדבר טעם הּמקרא ׁשּנתן …∆≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הם החיים.דקדׁש אור ְֵֶֹ

È�aכח ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B�·Ïכט ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰�a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל ‡�‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰B�aÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא ˙È ÏM·˙e ·qz ‡i�a¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰�a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ïˆ„לג) Le¯t .¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«≈¿«
,ÌÈ�‰k Ì‰L „ˆÏ ‡ÏÂ ÂÈÏÚa Ì‰L∆≈¿»»¿…¿«∆≈…¬ƒ

B¯ÓB‡ ‡e‰Âאכילת ּכי ּבהם ּכּפר אׁשר ¿¿ֲֲִִֶֶַַָֻ

למׁשה ואפּלּו הּכּפרה, ּתפעיל לּבעלים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשלמים

לאהרן: ׁשאסּור החזה ׁשאֹוכל הגם ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹאסּורים



סי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

(ãì)ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNåהחיים אור §¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

(äì)äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨
:íãé àlîz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפסּולה ועבֹודתם ּכהנים להיֹות ידיהם אֹותÎ˙‡∑‰.נתמּלאּו lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑הּזה ּבענין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿ְִֶַָָ

הּללּו, יֹוםּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְַַָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לחּטּוי ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָידם",

הצר לכ ׁשמענּו, לא איׁשהּמזּבח התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול חּטּוי∑hÁÂ‡˙.ּדבר קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון zÁLÓe.ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»
B˙‡∑ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, .יוניתּבׁשמן …ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
:Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ונעבד ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר לֹומר:ּכגֹון ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר צו)"וזה פרשת כהנים מּׁשּבא(תורת ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ּבהןלעזרה, וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ .(זבחים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ß '` xc` 'f iyiy mei ß

(çì)íéðL äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²§©¬¦
:ãéîz íBiì©−¨¦«

(èì)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòzהחיים אור ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

Ú„לד ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡i�a¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

È�aלח ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡�L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡�B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒ�Â ‡�È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.לד) L„˜ Èk:יּׁשרף ולזה ּפרּוׁש ƒ…∆ְִֵֵֶָָ

B‚Â'.לט) „Á‡‰ N·k‰ הּכבׂשאמר‡˙ את ∆«∆∆»∆»¿ֶֶֶַַָ

ּכבׂשים ב' זּולת ׁשהּוא ּתסּתּפק ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכדי

אמר לזה ,ּבסמּו ּפרּוׁשהאמּורים הּכבׂש את ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ואֹומרֹו מהּמזּכרים, לֹומראחד נתּכּון האחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבּנמצא אחד ּכבׂש אּלא להם היה ׁשּלא ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהגם

הערּבים ּבין ׁשל ׁשני ּכבׂש ואין ּבּבקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיקריבּוהּו

אֹומרֹו והּנה ׁשּיׁשמעּכב, הגם ּפרּוׁש האחד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּמעּכב ּבחּנּו ואפּלּו ׁשני, לֹו ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

(מנחֹות הּתכלת ּבפרק ּכאֹומרם לב' ְְְְְְִֵֶֶֶַָָראׁשֹון

מ" לראׁשֹון:פ"ד מעּכב ב' אין ְִֵֵַָד),



devzסב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g ycew zayl inei xeriy

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýíúà éúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîìà ýåýé éðà íëBúá éðëLý:íäé ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· È�ÎLÏ∑ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת החיים.על אור ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` 'g ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑סּמים עׁשן קיטֹור עליו החיים.להעלֹות אור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)Búî÷ íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®
åéúðø÷ epnî: ¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה Ê¯.זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ≈
·‰Ê∑ּכהּנה לכתר הּוא .סימן »»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´
íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½

:änäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא צּדיוּכאן ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי .ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

‰È‰Â∑הּטּבעֹות ÌÈc·Ï.האּלהמעׂשה ÌÈz·Ï∑הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבדלכל ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå: §¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

(å)éðôì úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

i"yx£˙Î¯t‰ È�ÙÏ∑מכּון הּכּפרת", "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מּבחּוץ הארֹון .ּכנגד ְִֶֶַָָ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

‡È˜t˙מו Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
Èz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È�Èa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B�¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B�‡ו ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡i�ÈˆBa ˙È d˙e�˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ì‰È‰Ï.מו) '‰ È�‡ּכן לֹומר ׁשּכפל טעם ¬ƒ¡…≈∆ֵֶַַַַָ

ּבזמן אפּלּו לרּבֹות ׁשּנתּכּון אּולי ב', ְְְֲִִִֵֶַַַַַַּפעם

ולֹו אלהינּו ה' הּוא ּבתֹוכנּו ׁשכינתֹו ְְְֱִֵֵֵֶָֹׁשאין

ּבידיעתם הּדר זה על ירצה אֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָאנחנּו.

וגֹו' וידעּו ּבתחּלה ּכאֹומרֹו הּדבר ְְְְְְְִִַַָָָָָָָּובהּכרתם

לֹומר עליהם ׁשמי לּקרֹות ראּויים יהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבזה

ויהיּו על יפרקּו זה זּולת אבל אלהיהם ְְְְֱֲִִֵֶֶַָֹֹה'

ב"מ: אחרים ֲִִֵֵֹלאלהים

B‚Â'.א) ÁafÓ ˙ÈNÚÂזה ּכלי ׁשּסּדר טעם ¿»ƒ»ƒ¿≈«¿ְִִֵֶֶַַ

ועבֹודתֹו, הּמׁשּכן מּכל מאחר ּפנים ְְֲִִִֶַַָָָָָֻׁשל

(לעיל ּבּפסּוק ּתרּומה ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָּכבר

ואֹומרֹו ּתעׂשּו, וכן ט') למעטכ"ה ּתעׂשה ְְְְֲֲֵֵֶַַַ

ׁשּטים עצי היה ׁשּלא ׁשלמה ׁשעׂשה ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹמעׂשה

זהב: ּכּלֹו ֶָָָָֻׁשהיה

‰eˆz ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿«∆

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצהעׂשירית ÔÓLa∑אּלא 'ּכתית', נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶֶַָָָֹ
ּכאן לֹומר ּתלמּוד למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלהכׁשיר,

ּבהן ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא (מנחות"ּכתית", ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰‰ÔÈ.פו) Ú·¯∑לֹוגין ּבראׁשלספלים,∑CÒ�Â.ׁשלׁשה היּו ּכסף ׁשל ספלים ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֻהּמזּבח
לּׁשיתין יֹורד לארץּומּׁשם הּמזּבח מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית .ּבמזּבח ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ� ÁÈ¯Ï∑ּכ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà:íL E £¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנתיםמּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלבא.

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: כה)ויׁש האמּור(שמות לכם" אּועד ו"אׁשר הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּמקרא הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו .ּכאן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr `l zegiy ihewl)

ּבדּבּור עּמם אתועד . . אליָך לדּבר מֹועד מב־מג)ּכׁשאקּבע כט, ׁשֹונים(רש"י ענינים ּבׁשני אּלה ּפסּוקים ׁשני עֹוסקים ּפרּוׁשֹו לפי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבּמׁשּכן. ׁשּמהׁשהיּו לכם אּועד מׁשה.אׁשר אל לדּבר הּקּב"ה ידי על נקּבע זה ׁשּמקֹום היינּו מֹועד, קביעת לׁשֹון ׁשּמה– ונֹועדּתי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל ּכדילבני והן מׁשה מּפי ה' ּדבר את לׁשמע ּכדי הן יׂשראל, ּבני יתקהלּו זה ׁשּבמקֹום היינּו והתקהלּות, ועד ּבית לׁשֹון – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ׁשם"). עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ("ּכמלְך הּקּב"ה אל ּולהתּפּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלדּבר

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚB�Â∑,ּבדּבּור עּמם ׁשםאתועד עבדיו עם לדּבר מֹועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜�Â∑הּמׁשּכן. ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ¿ƒ¿«ְִַָ

È„·Îa∑מיתת לֹו רמז ּכאן ׁשּלי. ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן י)ּבני "ונקּדׁש(ויקרא ּדּבר? והיכן אּקדׁש", ּבקרֹובי לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

החיים.ּבכבדי" אור ְִִֹ

(ãî)ïøäà-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå: §¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå: §¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

iLÓL‡מא ÔÈa „aÚz ‡�È�˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒ�Îe ‡¯Ùˆ ˙Á�Ók¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ�‡מב ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג Ï‡¯NÈ È�·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה Ï‡¯NÈ È�a B‚a Èz�ÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מג) Lc˜�Â Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰nL Èz„Ú�Â¿…«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ללּמדנּו ּבא מה הּכתּוב ּכּונת לדעת ְְִֵַַַַַַַָָָָָצרי

ּכיּבאֹומרֹו ויראה יׂשראל, לבני ׁשּמה ונעדּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּדבריו ּבגמר ּׁשאֹומר למה טעם לתת ונקּדׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

נאמר ׁשּכאן קט"ו:) (זבחים ז"ל ואמרּו ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹּבכבדי

לֹומר הקּדים לזה אּקדׁש, ּבקרבי ונעדּתילמׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מזּמן ׁשאני לצד ּפרּוׁש יׂשראל לבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמה

מּפריצת להם חֹוׁשׁשני יׂשראל לבני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשכינתי

לקּדׁשֹו צרי לזה מהם ּכבֹוד ּומעּוט ְְִִֵֵֶֶַָָָָּגדר

ׁשּלא לֹו ורמז מּמקּדׁשי, ׁשּייראּו ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּבקרֹובי

לצּדֹו אבל יׂשראל לצד אּלא ּדבר עׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻהצר

זה: לאּיּום צרי ְִִֵֶָאינֹו
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(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýíúà éúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîìà ýåýé éðà íëBúá éðëLý:íäé ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· È�ÎLÏ∑ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת החיים.על אור ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` 'g ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑סּמים עׁשן קיטֹור עליו החיים.להעלֹות אור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)Búî÷ íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®
åéúðø÷ epnî: ¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה Ê¯.זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ≈
·‰Ê∑ּכהּנה לכתר הּוא .סימן »»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´
íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½

:änäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא צּדיוּכאן ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי .ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

‰È‰Â∑הּטּבעֹות ÌÈc·Ï.האּלהמעׂשה ÌÈz·Ï∑הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבדלכל ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå: §¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

(å)éðôì úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

i"yx£˙Î¯t‰ È�ÙÏ∑מכּון הּכּפרת", "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מּבחּוץ הארֹון .ּכנגד ְִֶֶַָָ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

‡È˜t˙מו Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
Èz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È�Èa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B�¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B�‡ו ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡i�ÈˆBa ˙È d˙e�˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ì‰È‰Ï.מו) '‰ È�‡ּכן לֹומר ׁשּכפל טעם ¬ƒ¡…≈∆ֵֶַַַַָ

ּבזמן אפּלּו לרּבֹות ׁשּנתּכּון אּולי ב', ְְְֲִִִֵֶַַַַַַּפעם

ולֹו אלהינּו ה' הּוא ּבתֹוכנּו ׁשכינתֹו ְְְֱִֵֵֵֶָֹׁשאין

ּבידיעתם הּדר זה על ירצה אֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָאנחנּו.

וגֹו' וידעּו ּבתחּלה ּכאֹומרֹו הּדבר ְְְְְְְִִַַָָָָָָָּובהּכרתם

לֹומר עליהם ׁשמי לּקרֹות ראּויים יהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבזה

ויהיּו על יפרקּו זה זּולת אבל אלהיהם ְְְְֱֲִִֵֶֶַָֹֹה'

ב"מ: אחרים ֲִִֵֵֹלאלהים

B‚Â'.א) ÁafÓ ˙ÈNÚÂזה ּכלי ׁשּסּדר טעם ¿»ƒ»ƒ¿≈«¿ְִִֵֶֶַַ

ועבֹודתֹו, הּמׁשּכן מּכל מאחר ּפנים ְְֲִִִֶַַָָָָָֻׁשל

(לעיל ּבּפסּוק ּתרּומה ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָּכבר

ואֹומרֹו ּתעׂשּו, וכן ט') למעטכ"ה ּתעׂשה ְְְְֲֲֵֵֶַַַ

ׁשּטים עצי היה ׁשּלא ׁשלמה ׁשעׂשה ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹמעׂשה

זהב: ּכּלֹו ֶָָָָֻׁשהיה

‰eˆz ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿«∆
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i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ּובקר ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי .לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
˙¯p‰∑הדלקה לׁשֹון ׁשהּוא העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, .לוצי"ׁש «≈…ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑להבּתן להעלֹות ּבין∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים ְִַַָ

(è)àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨¨−§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ
:åéìò eëqú¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑מזּבח Ê¯‰.זהעל ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰Á�Óe∑עֹולה לחםולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

:ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ּדמים Ma�‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום אל(ויקרא "ויצא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר ‰ÌÈ¯tk.הּמזּבח ˙‡hÁ∑טמאת על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֻ
וקדׁשיו ˜„ÌÈL.מקּדׁש L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְִָָָָ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד, הּללּו לּדברים מקּדׁש י)הּמזּבח ל, ּכגֹון(רש"י ּגׁשמי, ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצרְך ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, התלהבּותהחיצֹוןאכילה ּבלי הּלב', ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבלהט היינּו הּלב, 'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָיתרה.

ְְֲִַּובהתלהבּות.

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוהק"א פרשת חסלת
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ãñ÷ 'îòá äñôãð äåöú úùøôì äøèôä



סה

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' אדר א'
מפרק י  

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' אדר א'
מפרק כט 

עד סוף פרק לד 

יום שני - ג' אדר א'
מפרק יח

עד סוף פרק כב 

יום חמישי - ו' אדר א'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' אדר א'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' אדר א'
מפרק לט

עד סוף פרק מג 

שבת קודש - ח' אדר א'
מפרק מד עד סוף פרק מח

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 



`'סו xc` 'c iyily mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ד' שלישי יום

,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçãå 'éçã ìëáå,cl 'nr cr.íé÷éãö é"ò
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úçà äòL elôà åéîé- ¨¨£¦¨¨©©
`edy ,ezbxc z` rci eli`e

zeidln c`n wegx oiicr
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.ìéòìoiicr `ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy ,a"i wxta - §¥
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e` ,mirxd mixedxda oevxa
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àìéòìc àøçàz` mitek - ¨¢¨¦§¥¨

,dlrnly ''`xg` `xhq''d

`xhq''d ly ''yxey''d z`

,''`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
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'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§
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ãk Cøaúé åéðôì çeø úçð©©©§¨¨¦§¨¥©
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,àzúìz` mitekyk - §©¨
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,àlk ìò àìéòì àeälr d''awd ly eceak dlrzn jk iciÎlr - §¥¨©ª¨
,lkd,àøçà àçáMî øéúé,xg` gay iciÎlr xy`n xzei - ¨¦¦§¨¨¨¢¨

.'eëå àlkî øéúé àc àúe÷lzñàådlrnl `id ef zelrzde - §¦§©§¨¨¨¦¦ª¨§
miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr .zexg`d zeielrzdd lkn

z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede ,mirx mixedxd ezaygna

ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz `le" ly) "e`l"d

,ditk ly ,"`itkz`"Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨
,ãàîjixv mpn` .dl`k mixedxd ezaygna miltepy jkn - §Ÿ

yic` didie llk el ztki` didi `l m` ,oky ,zvw el ztki` zeidl

mglidln lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd ,mditlk

eaal rxi `l"y `l` - mzegcle mixedxdac`n,dfn "íà íb©¦
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk äéäémixedxd ezaygna elri cinzy - ¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨

l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

lbx zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l

"gwi" l` ,z`f lkae - eil`

,eall df xacCëì éìeà ék¦©§¨
BúãBáò úàæå ,àøáð¦§¨§Ÿ£¨
àøçà àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

.ãéîzz` zetkl - ¨¦
.cinz ''`xg` `xhq''dìòå§©

:áBià øîà äæ,d''awdl - ¤¨©¦
"íéòLø úàøa"4;jk lr - ¨¨¨§¨¦

`de" :oey`xd wxta l`y

"?xn`w `l ryxe wicv

(xn`p `l ryxe wicv ixde)

iptl ,dlrnl mifixknyk -

ly ezpekz didi dn ,dcild

xeab ,yth e` mkg :celid

oi` ,dnecke yelg e`

lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky ,ryx e` wicv didi m` mixikfn

z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd dxigad ixd

dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l` - ?"miryx

`xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk dligzkl mi`xapy

,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k miyp`

enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d md dl`e

z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa

.`xg` `xhqd z` zetkl ,"`xg` `xhq `itkz`" ly dceard

:"`ipz"d oeylaeàìå,dligzkl mi`xap mdy -íéòLø eéäiL §Ÿ¤¦§§¨¦
,íBìLå ñç úîàae` xeaica e` ,daygna ynn `ehgle - ¤¡¤©§¨

,dyrnaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5 ¤¨¤©¦©£¥¤§©£¥¨§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãé

åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
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.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà
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íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .

שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"

'` xc` 'bÎ'a ipyÎoey`x mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ב' ראשון יום

,66 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå .æë ÷øô,cl 'nr cr.ùîî äùò

א' אדר ג' שני יום
יוםראשוֿןשניב'ֿג'אדרא'

,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáöòä äáøãàå,cl 'nr cr.ì"ðë íéãé

.æë ÷øtdrxtd meyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rewy ezeida rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl

zeavrdn xhtidl cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra

enk epi`y ipgexd eavnn zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd

db`cd enk - zeidl jixvy

zeavrd m` ixd - zepeern

caer `edy drya eilr dxey

,lltzn e` cnel `edyk ,'d z`

xhtidl lczydl i`cea eilr

drixtn `id ixdy ,dpnn

zeidl dkixvd 'd zcearl

zeavrd m` mbe - dgnya

zrya `ly eilr dxey

weqr `edyk `l` ,dceard

eilr - miinyb mipipra

mi`znd onfd df oi`y ,opeazdl
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.xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy iciÎlre
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éøö ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯C,eilr - §¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥¨¦
.Lnî äNò úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì`ly ,jk - ¦§Ÿ©§¦©¨§§¦¦§©£¥©¨

df :jtidl m` ik - zeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef

.dgny ea xxerl jixv

úeáöòä ,äaøcàå- §©§©¨¨©§
ea miltepy dnn d`ad

,dl`k mixedxdàéä¦
øékî BðéàL ,çeøä úeqbî¦©¨©¤¥©¦

,BîB÷îz` xikn `l `ed - §
,ezbixcnBááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨

,÷écö úâøãîa BðéàL ìò©¤¥§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay

el dxeg - dl`k mixedxd
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íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

äáøãàå
àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî

éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין



סז '` xc` 'c iyily mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ד' שלישי יום

,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçãå 'éçã ìëáå,cl 'nr cr.íé÷éãö é"ò

;miwicvd enk `ed oi`y lràeäL ,BîB÷î øékî äéä elà ék¦¦¨¨©¦§¤
ìk òLø àìå ,éðBðéa äéä éàåìäå ,÷écö úâøãnî ãàî ÷Bçø̈§Ÿ¦©§¥©©¦§©§©¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨

úçà äòL elôà åéîé- ¨¨£¦¨¨©©
`edy ,ezbxc z` rci eli`e

zeidln c`n wegx oiicr

"ipepia" didiy i`eld ,wicv

wwezydl jixv dfl"y

- "dzràéä úàæ éøä£¥Ÿ¦
,íúãBáòå íéðBðéaä úcî¦©©¥¦©£¨¨
øeäøääå øöiä Laëì¦§Ÿ©¥¤§©¦§

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì áläî äìBòäeze`n - ¨¤¥©¥©Ÿ©§©¦©©§§©§¥¦¤
,xedxd,íéãé ézLa BúBçãìå,mda aeygl zevxl `ly -økæpk §¦§¦§¥¨©¦©¦§¨

.ìéòìoiicr `ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy ,a"i wxta - §¥
aeygl ,iehia icil `eal "rx"l ozep epi`y `l` ,elv` sweza

e` ,mirxd mixedxda oevxa

- dyrnae xeaica `ehgl

ic oiicr ,eay "rx"d j`

ezaygna zelrdl ick wfg

eilry ,mirx mixedxd

,mxa .ezaygnn mzegcl

lr oec` oiicr `ed oi`

`l dligzklny ,envr

miwicva xen` df xac .dl` mirx mixedxd ezaygna elri

.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx" mda oi`y ,cala

BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe,mda aeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,àzúì àøçà àøèñ àéôkúà''`xg` `xhq''d z` mitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
`xhq''d z` zetkl dhnl rityn mc`dy) dhnl zexxerzdd

zexxerzd dyrp (''`xg`

zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàøèñ àéôkúàå§¦§©§¨¦§¨
àìéòìc àøçàz` mitek - ¨¢¨¦§¥¨

,dlrnly ''`xg` `xhq''d

`xhq''d ly ''yxey''d z`

,''`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
øîàpM äî íi÷ì ,øLpk3: ©¤¤§©¥©¤¤¡©

'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§
."'ä íàð ,EãéøBà íMî¦¨¦§§ª
úLøt øäfa âéìôäL Bîëe§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
ìãâa ,[çë÷ óc] äîeøz§¨©§Ÿ¤
ãk Cøaúé åéðôì çeø úçð©©©§¨¨¦§¨¥©
àøçà àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúìz` mitekyk - §©¨
,dyecwl ,dhnl ''`xg` `xhq''déøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc-C §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦

,àlk ìò àìéòì àeälr d''awd ly eceak dlrzn jk iciÎlr - §¥¨©ª¨
,lkd,àøçà àçáMî øéúé,xg` gay iciÎlr xy`n xzei - ¨¦¦§¨¨¨¢¨

.'eëå àlkî øéúé àc àúe÷lzñàådlrnl `id ef zelrzde - §¦§©§¨¨¨¦¦ª¨§
miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr .zexg`d zeielrzdd lkn

z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede ,mirx mixedxd ezaygna

ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz `le" ly) "e`l"d

,ditk ly ,"`itkz`"Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨
,ãàîjixv mpn` .dl`k mixedxd ezaygna miltepy jkn - §Ÿ

yic` didie llk el ztki` didi `l m` ,oky ,zvw el ztki` zeidl

mglidln lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd ,mditlk

eaal rxi `l"y `l` - mzegcle mixedxdac`n,dfn "íà íb©¦
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk äéäémixedxd ezaygna elri cinzy - ¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨

l eilr didi cinze ,mirxzelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

lbx zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l

"gwi" l` ,z`f lkae - eil`

,eall df xacCëì éìeà ék¦©§¨
BúãBáò úàæå ,àøáð¦§¨§Ÿ£¨
àøçà àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

.ãéîzz` zetkl - ¨¦
.cinz ''`xg` `xhq''dìòå§©

:áBià øîà äæ,d''awdl - ¤¨©¦
"íéòLø úàøa"4;jk lr - ¨¨¨§¨¦

`de" :oey`xd wxta l`y

"?xn`w `l ryxe wicv

(xn`p `l ryxe wicv ixde)

iptl ,dlrnl mifixknyk -

ly ezpekz didi dn ,dcild

xeab ,yth e` mkg :celid

oi` ,dnecke yelg e`

lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky ,ryx e` wicv didi m` mixikfn

z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd dxigad ixd

dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l` - ?"miryx

`xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk dligzkl mi`xapy

,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k miyp`

enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d md dl`e

z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa

.`xg` `xhqd z` zetkl ,"`xg` `xhq `itkz`" ly dceard

:"`ipz"d oeylaeàìå,dligzkl mi`xap mdy -íéòLø eéäiL §Ÿ¤¦§§¨¦
,íBìLå ñç úîàae` xeaica e` ,daygna ynn `ehgle - ¤¡¤©§¨

,dyrnaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5 ¤¨¤©¦©£¥¤§©£¥¨§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãé

åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå .'åëå àìåëî øéúé àã
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .

שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"



`'סח xc` 'e iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אד ו' חמישי א'יום ר

,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,68 'nr cr.äáøä àìéòì

,`l` - ?d''awd ornl ryxd mb `xap ,dxe`kláeLiL ,Leøt¥¤¨
,äìòîì øBàå íBé BlL òøä äNòéå BòLøî''mei''l jetdiy ick - ¥¦§§©£¤¨©¤§§©§¨

zernyn efy ,''drx''d z`

z`fe .''drxÎmeil ,ryx mbe''

,iciÎlràéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà àøèñz` sekiyk - ¦§¨¨¢¨

,''`xg` `xhq''d÷lzñàå§¦§©¥
éøa-àLã÷c àø÷éàeä-C §¨¨§ª§¨§¦

.àìéòìmbe" aezkd yexit edf .dlrnl d"awd ly eceak dlrzie - §¥¨
ryxdrx meil- xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi ryxd mby - "

Îlry ,o`k cr epcnl .xe`l

zerx zeaygn zeltepy ici

`ede ,icedi ly egena

dtek `ed - odilr hlzyn

"`xg` `xhq"d z` jka

.dlrnl gex zgp mxebe

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl

qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,

myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

mixac milawn - miny

ytpd iyeal oke dl`

mzeig z` ,mda mixeywd

cv" ik ,"`xg` `xhq"dn

miyeryk wx `ed "dyecwd

miny myl xacd z`

xeb`l ick - lek`l :lynl)

e` lltzdle cenll gek

;zay bper zevn miiwl

`zegicac `zlin rinydl

cenll ick (dgica ixac)

- (dnecke ,dgny jezn

rpnp icediyk ,okle

mixzen mixac zeyrln

,miny myl mpi`yk ,dl`

z` jka zetkl ezpeeke

:oldlcke - dlrnl gex zgp df ici lr mxeb `ed - "`xg` `xhq"d

,ãBò àìåzeaygnd lr zehlzydd iciÎlry cala ef `l - §Ÿ
`xhq"d z` mitek jk ici lr ik ,dlrnl gex zgpl minxeb ,zerxd

"`xg`,éøîâì íéøznä íéøáãa elôà àlàçáBæ íãàM äî ìk ¤¨£¦¦§¨¦©ª¨¦§©§¥¨©¤¨¨¥©
Bøöé,rxd exvia hleye ''aixwn'' -,äl÷ äòL elôàxaecn - ¦§£¦¨¨©¨

dgec `edy `l` ,ezeyrl jxhvi `ede ,ezeyrl xzeny xaca o`k

,xzei xge`n onfl eze`ììçaL àøçà àøèñì àéôkàì ïekúîe¦§©¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨
,éìàîOä,alay -ãò Búãeòñ øçàîe ,ìëàì õôçL ïBâk ©§¨¦§¤¨¥¤¡Ÿ§©¥§¨©

,äòL dúBàa äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bà äòL øçàìm` ,oky - §©©¨¨¨§¥©¨§¨¨¨
zindad ytpdy mixg` miinyb mipipra wqer `ed ,dry dze`a

`ed jk oia ixd ik ,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex

wqer `ed ,dry dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep

mb ,oky ,dxez cenil ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza

oi` dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg`

,mewn lkn - lk`i ok` - "dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed

`edy dcaerd mvrxg`n

meyn da yi - ezcerq z`

xac ,"`xg` `xhq"d ziitk

.dlrnl gex zgp mxebd

àúéàãkep`y enk - ¦§¦¨
,mi`venàøîba8äòL" : ©§¨¨¨¨
úéòéáø,xwead zeryn - §¦¦

äòL ,íãà ìk ìëàî©£©¨¨¨¨¨
éãéîìz ìëàî úéML¦¦©£©©§¦¥

,"íéîëç,zn`a ,recn - £¨¦
z` minkgd icinlz exgi`

?miizrya mzcerqeéäå- §¨
,minkgd icinlzíéáéòøî©§¦¦

äðeëì úBòL ézL íîöò©§¨§¥¨§©¨¨
,Bæz` zetkl ick -

,''`xg` `xhq''díbL óà©¤©
,íBiä ìk íéãîBì eéä äãeòqä øçàick z`f eyr `l md ixd - ©©©§¨¨§¦¨©
ick wxe j` `l` ,cenill onf gieexdl.''`xg` `xhq''d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpd iyeal x`ya mb jkeåét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalL íéøác øaãlîmb - ¦§©¥§¨¦¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr xeaica m`

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel jk lk

,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§
,jkn rpnpeàzúì àøçà àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl ''`xg` `xhq''d ly dhren ditka mb -àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.äaøä àìéòì BúMã÷e àeä-Cdaxda dlrzn - §ª§¨§¦§ª¨§¥¨©§¥

.dlrnl ezyecwe d''awd ly eceak
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî
.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

äáøä àìéòì åúùåã÷å
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א.8. י, שבת

'` xc` 'd iriax mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ה' רביעי יום

,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úçð éðéî éðùå,68 'nr cr.àìéòì ä"á÷ã

,ãáì íøeäøäå ízáLçîaixedxd zelrl elkei mzaygnay - §©£©§¨§¦§¨§©
,miryx lv` dfy enk dxiarçéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå§¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©

,íäî ízòcixedxdn - ©§¨¥¤
,dxiardàéôkàì éãk§¥§¦©§¨

,àøçà àøèñìzetkl - §¦§¨¨¢¨
md - ''`xg` `xhq''d z`

didi dfy ,efk dxeva e`xap

,mzcear ote`eìëeé àìå§Ÿ§
,ìëå ìkî dìháì`ly - §©§¨¦Ÿ¨Ÿ

:xnelk .zindad mytp ly ''`xg` `xhq''d z` ixnbl lhal elkei

daiqd ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei `l md

,mirxd mixedxdd ly mz`lrdl.íé÷écö éãé ìò äNòð äæ ék- ¦¤©£¤©§¥©¦¦
ixnbl milha ,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d

llk mewn oi`y ,"aeh"l

xxerl dplkezy zee`zl

eli`e .mirx mixedxd

ep` ozece` zebixcnd

ozlekia oi` ,o`k micnel

cvn jkl zelrzdl

`linne ,odly "d`ixa"d

xyt`,zerx zeaygn ,onfl onfn el` zebixcn ilraa dpilrzy

.el` zeaygn cbp megll `id mzceare

çeø úçð éðéî éðLe,l`xyi ipa ly mzceara -Cøaúé åéðôì §¥¦¥©©©§¨¨¦§¨¥
àëtäúàå ,éøîâì àøçà àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥§¦§©§¨

à÷úîì eøéønî,weznl xixnd zkitdne -,àøBäðì àëBLçîe ¦§¦§¦§¨¥£¨¦§¨
dyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé ìòz` milhand - ©§¥©©¦¦
z`e ,ixnbl "`xg` `xhq"d

zecnd ly "rx"d ,"xixn"d

md ,zindad mytpny

"jyeg" z`e ,"aeh"l mikted

mytp ly "lky"de oigend

mikted md ,zindad

df lk - dyecwle "xe`"l

ly cg` ote` dlrnl mxeb

;gex zgpúéðMäåote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp ly ipydãk©
àøçà àøèqä àéôkúà- ¦§©§¨©¦§¨¨¢¨

`xhq''d z` mitekyk

,''`xg`dt÷úa dãBòa§¨§¨§¨
dúøeáâe`xhq''dyk - §¨¨

lka oiicr `id ''`xg`

,dzxeabe dtwezdéaâîe©§¦©
íMîe ,øLpk dîöò,dzdabd mewnn -àúeøòúàa 'ä dãéøBî ©§¨©¤¤¦¨¦¨§¦§¨¨

àzúìc`xhq''d z` xeayl ,dhnl icedi ly ezexxerzd i''r - ¦§©¨
mxbp ,dlrnl gex zgp ly df ote` .''`xg`.íéðBðéaä éãé ìò- ©§¥©¥¦

ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d zcear iciÎlr

,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy ,ixd .zindad

:mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna mwa`na

dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv z`xa"

.zicinzáeúkä øîàL eäæå6øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤

ì "íénòèî" ¯ "ézáäà,íéaø ïBL,zeipgexa dzernyny - ¨©§¦©§©¦§©¦
:`id 'd zceara,çeø úçð éðéî éðLipa ly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©

,l`xyiàeäå,"'ebe minrhn il dyre'' -äéðáì äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨§¨¤¨
,íéðewza Løôãk ìàøNé úeììk,''xdef ipewiz''a yxtny enk - §¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦

dpikyd zxne` el` milny

zywand ,l`xyi ipal

enxbi mzcearay

.gex zgp - ''minrhn''l

,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦
éðéî éðL Lé ,ìLî Cøc¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦
éðMäå ,íéwúîe íéáøò£¥¦§ª¦§©¥¦
Bà íéôéøç íéøácî¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçmikxery iptly - £¦
md oi` ,axr lk`nl mze`

z`tn lk`nl miaeh

,mzeving e` mzetixg÷ø©
íéðwúîe íéìaúî íäL¤¥§ª¨¦§ª¨¦
íépãòî eNòpL ãò áèéä¥¥©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
"miaeh" mixacn mxbpd "gex zgp" (` :gex zgp ibeq ipy dlrnl mb

mr mglidl xzei mikixv mpi`y ,miwicvd zcear - "miwezn"e

;xe` xzei dyecwdn "jiynd"l `id mzcear lke ,"`xg` `xhq"d

yi oiicry ,"mipepia"d ly mzcearn ,dlrnl mxbpd "gex zgp" (a

"rx"d mr wa`idl ,miaehÎ`ld ,"mixn"d mixacd mr "wqr" mdl

.mirxd mixedxdde zeaygnd z` zegcle zindad mytpayeäæå§¤
áeúkä øîàL7;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä ìòt ìk" :- ¤¨©©¨Ÿ¨©§©£¥§©¨¨§¨¨

,cvik .''drx meil'' ryxd z` mb oke ,eprnl d''awd dyr lkd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëî.íé÷éãö

çåø úçð éðéî éðùå
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק, בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א הרשעים"ÚÓÎ˘‰אדמו"ר

Â�È‡" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה מה"רע"ÚÓ˘‰כפי לגמרי מופרש הוא "

לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים ז.6.הפסוק, כז, ד.7.בראשית טז, משלי



סט '` xc` 'e iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אד ו' חמישי א'יום ר

,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,68 'nr cr.äáøä àìéòì

,`l` - ?d''awd ornl ryxd mb `xap ,dxe`kláeLiL ,Leøt¥¤¨
,äìòîì øBàå íBé BlL òøä äNòéå BòLøî''mei''l jetdiy ick - ¥¦§§©£¤¨©¤§§©§¨

zernyn efy ,''drx''d z`

z`fe .''drxÎmeil ,ryx mbe''

,iciÎlràéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà àøèñz` sekiyk - ¦§¨¨¢¨

,''`xg` `xhq''d÷lzñàå§¦§©¥
éøa-àLã÷c àø÷éàeä-C §¨¨§ª§¨§¦

.àìéòìmbe" aezkd yexit edf .dlrnl d"awd ly eceak dlrzie - §¥¨
ryxdrx meil- xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi ryxd mby - "

Îlry ,o`k cr epcnl .xe`l

zerx zeaygn zeltepy ici

`ede ,icedi ly egena

dtek `ed - odilr hlzyn

"`xg` `xhq"d z` jka

.dlrnl gex zgp mxebe

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl

qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,

myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

mixac milawn - miny

ytpd iyeal oke dl`

mzeig z` ,mda mixeywd

cv" ik ,"`xg` `xhq"dn

miyeryk wx `ed "dyecwd

miny myl xacd z`

xeb`l ick - lek`l :lynl)

e` lltzdle cenll gek

;zay bper zevn miiwl

`zegicac `zlin rinydl

cenll ick (dgica ixac)

- (dnecke ,dgny jezn

rpnp icediyk ,okle

mixzen mixac zeyrln

,miny myl mpi`yk ,dl`

z` jka zetkl ezpeeke

:oldlcke - dlrnl gex zgp df ici lr mxeb `ed - "`xg` `xhq"d

,ãBò àìåzeaygnd lr zehlzydd iciÎlry cala ef `l - §Ÿ
`xhq"d z` mitek jk ici lr ik ,dlrnl gex zgpl minxeb ,zerxd

"`xg`,éøîâì íéøznä íéøáãa elôà àlàçáBæ íãàM äî ìk ¤¨£¦¦§¨¦©ª¨¦§©§¥¨©¤¨¨¥©
Bøöé,rxd exvia hleye ''aixwn'' -,äl÷ äòL elôàxaecn - ¦§£¦¨¨©¨

dgec `edy `l` ,ezeyrl jxhvi `ede ,ezeyrl xzeny xaca o`k

,xzei xge`n onfl eze`ììçaL àøçà àøèñì àéôkàì ïekúîe¦§©¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨
,éìàîOä,alay -ãò Búãeòñ øçàîe ,ìëàì õôçL ïBâk ©§¨¦§¤¨¥¤¡Ÿ§©¥§¨©

,äòL dúBàa äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bà äòL øçàìm` ,oky - §©©¨¨¨§¥©¨§¨¨¨
zindad ytpdy mixg` miinyb mipipra wqer `ed ,dry dze`a

`ed jk oia ixd ik ,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex

wqer `ed ,dry dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep

mb ,oky ,dxez cenil ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza

oi` dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg`

,mewn lkn - lk`i ok` - "dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed

`edy dcaerd mvrxg`n

meyn da yi - ezcerq z`

xac ,"`xg` `xhq"d ziitk

.dlrnl gex zgp mxebd

àúéàãkep`y enk - ¦§¦¨
,mi`venàøîba8äòL" : ©§¨¨¨¨
úéòéáø,xwead zeryn - §¦¦

äòL ,íãà ìk ìëàî©£©¨¨¨¨¨
éãéîìz ìëàî úéML¦¦©£©©§¦¥

,"íéîëç,zn`a ,recn - £¨¦
z` minkgd icinlz exgi`

?miizrya mzcerqeéäå- §¨
,minkgd icinlzíéáéòøî©§¦¦

äðeëì úBòL ézL íîöò©§¨§¥¨§©¨¨
,Bæz` zetkl ick -

,''`xg` `xhq''díbL óà©¤©
,íBiä ìk íéãîBì eéä äãeòqä øçàick z`f eyr `l md ixd - ©©©§¨¨§¦¨©
ick wxe j` `l` ,cenill onf gieexdl.''`xg` `xhq''d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpd iyeal x`ya mb jkeåét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalL íéøác øaãlîmb - ¦§©¥§¨¦¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr xeaica m`

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel jk lk

,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§
,jkn rpnpeàzúì àøçà àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl ''`xg` `xhq''d ly dhren ditka mb -àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.äaøä àìéòì BúMã÷e àeä-Cdaxda dlrzn - §ª§¨§¦§ª¨§¥¨©§¥

.dlrnl ezyecwe d''awd ly eceak
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî
.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

äáøä àìéòì åúùåã÷å
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`'ע xc` 'g ycew zay mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øãà'çùãå÷úáùíåé

'à"dcear" beq epyie - dnecke ,dl wwfp zeidl icedil oi`y dxf

dze` zraep drx dcn efi`n xxai ,dxf daygn el zltepy dryay

lry ,ziwl`d ytpa `idy itk dcn dze` eytpa xiabie ,daygn

daiqd `idy zindad ytpd ly drxd dcnd z` dlri jk ici

jkae ,dxf daygn dze`l

.dxfd daygnd z` dlri

dxfd daygnd m` :lynl

xiabi - de`zn zraep

,d"awdl dad`d z` eytpa

ze`z lr ritynd xac

- dnecke ,zindad ytpd

lay o`k xne` owfd epax

ezece` - "ipepia"d didi

,dhey - o`k xaecn

,ef dceara wqrzdlàì ék¦Ÿ
íää íéøác eøîàð- ¤¤§§¨¦¨¥

zeaygnd z` zelrdl

,zexfd,íé÷écöì àlà¤¨§©¦¦
íäì íéìôBð ïéàL¤¥§¦¨¤
íälL úBøæ úBáLçî- ©£¨¨¤¨¤

zeraepd zexf zeaygn

,md mdizecnnìMî íà ék¦¦¦¤
,íéøçàoi` wicvl ,oky - £¥¦

gn,zeinvr zexf zeay

eytp zecny xg`n

ektdp xak zindad

,zexfd zeaygnd .dyecwl

,mrt i` ,zelrl zelelrd

,zlefdn oxewn ,egena

eze`l zkiiy eznypy

zegek ekeza `evnle envrl uriil leki cg` lk `ly zngne .wicv

eil` ,wicvd ly ezxfrl wwcfdl eilr - drxd dcnd lr xabzdl

,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn f` zexxerzn .xyewn `ed

drx dcnl dwif lk ila ,daygn ly zeize` wx od el` elv`y

dze` zraep dpnn dcnd z` xikn wicvdy iciÎlre .ziygen

`ed - "dyecw"a `idy itk dcn dze` ekeza xiabne ,daygn

,ely drxd dcnd lr xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka rityn

iciÎlr ,dlrzn - zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e

zerx zecn ea oi`y cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd

.llkBì ìôBpL éî ìáà,zexf zeaygn -,BlMî,ely ''rx''dn - £¨¦¤¥¦¤
éìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaîeytpny zerxd eizecnn - ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦

- zindadéàeäìòé C,''rx''d z` -øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì ¥©£¥§©§¨§©§§ª¨
:ähîìlk el oi`y ''dcear''a wqrzdl ''ipepia''l `id zehy okl - §©¨

.dil` zekiiyäfî úBéäì Baø÷a Baì ìté ìà ,ïë-ét-ìò-óà Cà©©©¦¥©¦Ÿ¦§¦§¦§¦¤
éøvL ,äãBáòä úòLa äæáð áöò,äaø äçîNa úBéäì Cdrya - ¨¥¦§¤¦§©¨£¨¤¨¦¦§§¦§¨©¨

,'d z` caer `edyéñBéå øúBé ÷fçúé äaøcà àlàìëa õîà ó ¤¨©§©¨¦§©¥¥§¦Ÿ¤§¨
ék ,Baì ìà BîeNa ,äøúé äçîNå äåãça älôzä úðeëa BçkŸ§©¨©©§¦¨§¤§¨§¦§¨§¥¨§¤¦¦

,éìàîOä ììçaL ätìwäî àéä äøæ äáLçnä úìéôðytpdn - §¦©©©£¨¨¨¨¦¥©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦
dpnne ,alay il`nyd llga dnewiny ,dtilwd ony zindad

,zexfd zeaygnd zeraepäNBòä,zldpnd -íò éðBðéáa äîçìî ¨¨¦§¨¨§¥¦¦
íéîçìpä Cøc òãBðå ,BaL úéäìà Lôð,mgel lk ly ezxhny - ¤¤¡Ÿ¦¤§©¤¤©¦§¨¦

,ecbp mglpd z` bexdl elit`e gvpl,ãçé íé÷áàpä ïëålky - §¥©¤¡¨¦©©
:`ed bdepd ixd - ipyd z` litdl oeekzn cg`,øabúî ãçàLk- §¤¤¨¦§©¥

,ezxeab z` d`xneéæà£©
íb øabúäì õnàúî éðMä©¥¦¦§©¥§¦§©¥©
ïëìå ,Bçk évîàî ìëa ïk¥§¨©£©¥Ÿ§¨¥
oiay dnglna mb jk -

ytpd oial ziwl`d ytpd

,zindadúéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦
úøabúîe úönàúî¦§©¤¤¦§©¤¤

,ìltúäìiciÎlry - §¦§©¥
epevxa ,dpeeka dlitzd

ytpd z` gvple yilgdl

,zindadätìwä íb éæà- £©©©§¦¨
,zindad ytpd ly

,dcâðk úøabúîcbpk - ¦§©¤¤§¤§¨
,ziwl`d ytpddìaìáì§©§§¨

äøæ äáLçîa dìétäìe§©¦¨§©£¨¨¨¨
.dlLytpd ze`xa - ¤¨

,ziwl`d ytpd z` zindad

,dpeeka lltzdl zxabzn

rixtdl zlczyn `id

iciÎlr ziwl`d ytpl

`id jka ,zexf zeaygn

zpeek z` lalal dvex

,df itl ,dlitza lltznd

,dgiken dxfd daygnd

;dpeeka lltzn ok` `edy

ytpdy jka yi oniq

`id okle ,dcnrnl dpkq meyn yi ezlitzay dyg zindad

siqedl dkixv ef dcaer - daxc` ,ixd - .ef dpeek xtdl zlczyn

.dpeeka ezlitza une` eaçéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©
,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯ äøæ äáLçnä úìéôpî- ¦§¦©©©£¨¨¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§

deey mzlitz oi`y dgiken daygnd zlitpy zerha miayegd

meyn ,melkBì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦
.úBøæ úBáLçîmd ,zexf zeaygn egena zeltep ok`y xg`ne - ©£¨¨

,dpeek jezn dppi` mzlitzy ,jkn miwiqnäéä úîàäå§¨¡¤¨¨
àéäå úìltúnä àéä ,dcáì úçà Lôð äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨¤¤©©§©¨¦©¦§©¤¤§¦

.úBøæ úBáLçnä úøäøäîe úáMçîäeli` ,oekp did xacd - ©§©¤¤§©§¤¤©©£¨¨
ytp ef dzidzg`zeaygna did f` ,xen`d lk z` dyery

,oky ,zeidl jixvy itk epi` "lltzn"dy ,dgked meyn zexfd

f` mewn oi` - dlitza dlek lk drewy efd dcigid ytpd m`

,zexf zeaygn meyl,úBLôð ézL ïä Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦¥§¥§¨
,íãà ìL Bçîa Bæ íò Bæ úBîçìpäzeniiwy `id zn`d ixd - ©¦§¨¦§Ÿ¤¨¨

ly egena dhilyd lr odipia zenglp ode zepey zeytp izy

,cala `id dipipra `lenn didiy ,mc`ddöôç úçà ìk̈©©¤§¨
Ba ìLîì dðBöøe,gena -,dcáì äpnî àlîî çnä úBéäìå §¨¦§Ÿ§¦§©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨

íéîL úàøéå äøBz éøeäøä ìëå,miraep -,úéäìàä Lôpî- §¨¦§¥¨§¦§©¨©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
íäì íéìôåð ïéàù íé÷éãöì àìà íää íéøáã åøîàð
éî ìáà .íéøçà ìùî à"ë íäìù úåøæ úåáùçî
éìàîùä ììçá åáìáù òøä 'éçáî åìùî åì ìôåðù
êà :äèîì øùå÷î åîöò àåäå äìòîì åäìòé êéà

áöò äæî úåéäì åáø÷á åáì ìåôé ìà ë"ôòàäæáð
àìà äáø äçîùá úåéäì êéøöù äãåáòä úòùá

éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî

íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé
ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî

úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî
äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
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'` xc` 'gÎ'f ycew zayÎiyiy mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ז' שישי יום
יוםשישֿישבתקודשז'ֿח'אדרא'

,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úëùîð åæ äùåã÷îå,dl 'nr cr.èòî èòî

א' אדר ח' קודש שבת יום

,dl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìéôàå .çë ÷øô,70 'nr cr.åîò ùîî

Bæ äMãwîe,dlrnly -,ähîì íãàä ìò äðBéìò äMã÷ úëLîð ¦§ª¨¦§¤¤§ª¨¤§¨©¨¨¨§©¨
.Cøaúé BúãBáòì íeöòå áø òeiñ Bòiñì.ely myd zceara - §©§¦©©§¨©£¨¦§¨¥

ì"æø eøîàL eäæå9ïéLc÷î ¯ ähîì èòî Bîöò Lc÷î íãà" : §¤¤¨§©©¨¨§©¥©§§©§©¨§©§¦
íi÷nM äî ãáì ,"äìòîlî äaøä BúBà,jka -ìL äNò úåöî ©§¥¦§©§¨§©©¤§©¥¦§©£¥¤

äøBz10ízLc÷úäå" : ¨§¦§©¦§¤
,"'eëå,miiwn `edy - §

.Bì øzna Bîöò Lc÷nLk§¤§©¥©§©ª¨

.el mixzend mixaca -

,`id "mzycwzde" zevn

rpni ,mixzend mixaca mby

myl mzeyrln icedi

j` ,`l` ,ziptebd ezee`z

ly ef devn .miny myl wxe

`l ixd "mzycwzde"

,cala miwicvl dxn`p

zekiiy mey mdl oi`y

mze`l `wec `l` ,"rx"l

mr wqr mdl yiy miyp`

:oldl xaqeiy itk ,"rx"d

¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤
LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò eNòzL¤©£©§§¤§¦§©©¤¤¡¤¥¨

,àøçà àøèqî ìcáîen "dyecw" -zelcazde dyixt - drny ª§¨¦¦§¨¨¢¨
ycwl oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne "dtilw"dn

oi`y dbxca `ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle envr

,"`xg` `xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`z mey ealaék¦

àéä,zindad eytpny ''`xg` `xhq''d -dt÷úadúøeáâáe ¦§¨§¨¦§¨¨
,éìàîOä ììça dzãìBúkytpd ly dnewin eay ,alay - §©§¨¤¨¨©§¨¦

,rxd xvide zindad.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL ÷øwzpne - ©¤¥¦§§©¥©§
z` jka miiwne ok dyer `ed m` ixd ,''`xg` `xhq''dn envr z`

ribn `ed ,"mzycwzde"

ixg` xen`d meiwl

aezkk ,''mzycwzde''

:jynda"íéLBã÷ íúééäå"¦§¦¤§¦
,heytd yexitd lr sqep -

,ieeiv oeylaeidzy

yxtl mb xyt` ,miyecw

oeyla ''miyecw mziide''

iciÎlr ,dghad ly

zelirt ''mzycwzde''

dpyi ,zeycwzd ly dietk

eidz'' ok`y dghad

,''miyecwBôBñ ,øîBìk§©
ìcáîe LBã÷ úBéäì¦§¨ª§¨
,àøçà àøèqäî úîàa¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨
BúBà íéLc÷nL éãé ìò©§¥¤§©§¦

,äìòîlî äaøäenvr ycwn mc`y iciÎlry ,epcnly itk - ©§¥¦§©§¨
hrneze` miycwn - dhnldaxd,dlrnlnBúBà íéòiñîe§©§¦

dLøâì''`xg` `xhq''d z` -:èòî èòî Balî,ealn mby - §¨§¨¦¦§©§©
mey didz `l eala mby ,''`xg` `xhq''d z` yxbl ,ecia didi

.''`xg` `xhq''dn `id ''mzeig''y mipiprl dee`z

.çë ÷øtmc` ly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
pipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxdegex leti l` - miinybd ei

zeaygn oze` lr ezehlzyd iciÎlr ixdy ,genyl eilr - daxc` ;jkn

miiwn `ed ,odn ezrc zgqde

mkaal ixg` exezz `le" zevn

z` dtek ,"mkipir ixg`e

oehly zgz "`xg` `xhq"d

ax gex zgp mxebe ,"dyecw"d

.dlrnl

Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦
øàLe úBåàz éøeäøä¦§¥©£§¨

äãBáòä úòLa úBøæ úBáLçî'd zceara weqr `edy drya - ©£¨¨¦§©¨£¨
äðeëa älôúa Bà äøBzawxtay "oeayg"l mewn oi` ixd o`ke - ©¨¦§¦¨§©¨¨

dteke dyrzÎ`l zevn miiwn `edy lr gny zeidl eilry ,mcewd

zerixtn zerxd zeaygnde mixedxdd ixdy - "`xg` `xhq"d z`

,'d zcearl ,ef drya ,eláì úéLé ìà,ïäéìàzeaygnl - ©¨¦¥£¥¤
,mirxd mixedxdleàlà¤¨

,òâøk ïäî Bzòc çéqé- ©¦©©§¥¤§¤©
,cinäèBL éäé ìà íâå§©©§¦¤

úBcnä úàìòäa ÷ñòì©£Ÿ§©£¨©©¦
,äøæ äáLçnä ìL¤©©£¨¨¨¨

òãBpk1,zxev zniiw - ©©
"dcnd z`lrd" ly dcear

lk ,oky ,dxfd daygndn

zcn :lynl .zindad ytpa zniieqn dcna dxewn dxf daygn

d`xi zxxern d`xid zcn ;de`z ly daygna z`hazn cqgd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úëùîð åæ äùåã÷îåäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
åúåà íéùã÷îù é"ò à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷
åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä

:èòî èòî

åìéôàå çë ÷øôúååàú éøåäøä åì íéìôåð íà
úòùá úåøæ úåáùçî øàùå

äìôúá åà äøåúá äãåáòäïäéìà áì úéùé ìà äðååëá
÷åñòì äèåù éäé ìà íâå .òâøë ïäî åúòã çéñé àìà

úàìòäáàì éë òãåðë äøæ äáùçîä ìù úåãîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.9. לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îמה רוח) (נחת נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :

(מצות מ"ע שמקיים מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין

וכו'". ועוד.1.עשה) קעא, סי' טוב שם כתר



עי '` xc` 'g ycew zay mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øãà'çùãå÷úáùíåé

'à"dcear" beq epyie - dnecke ,dl wwfp zeidl icedil oi`y dxf

dze` zraep drx dcn efi`n xxai ,dxf daygn el zltepy dryay

lry ,ziwl`d ytpa `idy itk dcn dze` eytpa xiabie ,daygn

daiqd `idy zindad ytpd ly drxd dcnd z` dlri jk ici

jkae ,dxf daygn dze`l

.dxfd daygnd z` dlri

dxfd daygnd m` :lynl

xiabi - de`zn zraep

,d"awdl dad`d z` eytpa

ze`z lr ritynd xac

- dnecke ,zindad ytpd

lay o`k xne` owfd epax

ezece` - "ipepia"d didi

,dhey - o`k xaecn

,ef dceara wqrzdlàì ék¦Ÿ
íää íéøác eøîàð- ¤¤§§¨¦¨¥

zeaygnd z` zelrdl

,zexfd,íé÷écöì àlà¤¨§©¦¦
íäì íéìôBð ïéàL¤¥§¦¨¤
íälL úBøæ úBáLçî- ©£¨¨¤¨¤

zeraepd zexf zeaygn

,md mdizecnnìMî íà ék¦¦¦¤
,íéøçàoi` wicvl ,oky - £¥¦

gn,zeinvr zexf zeay

eytp zecny xg`n

ektdp xak zindad

,zexfd zeaygnd .dyecwl

,mrt i` ,zelrl zelelrd

,zlefdn oxewn ,egena

eze`l zkiiy eznypy

zegek ekeza `evnle envrl uriil leki cg` lk `ly zngne .wicv

eil` ,wicvd ly ezxfrl wwcfdl eilr - drxd dcnd lr xabzdl

,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn f` zexxerzn .xyewn `ed

drx dcnl dwif lk ila ,daygn ly zeize` wx od el` elv`y

dze` zraep dpnn dcnd z` xikn wicvdy iciÎlre .ziygen

`ed - "dyecw"a `idy itk dcn dze` ekeza xiabne ,daygn

,ely drxd dcnd lr xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka rityn

iciÎlr ,dlrzn - zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e

zerx zecn ea oi`y cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd

.llkBì ìôBpL éî ìáà,zexf zeaygn -,BlMî,ely ''rx''dn - £¨¦¤¥¦¤
éìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaîeytpny zerxd eizecnn - ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦

- zindadéàeäìòé C,''rx''d z` -øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì ¥©£¥§©§¨§©§§ª¨
:ähîìlk el oi`y ''dcear''a wqrzdl ''ipepia''l `id zehy okl - §©¨

.dil` zekiiyäfî úBéäì Baø÷a Baì ìté ìà ,ïë-ét-ìò-óà Cà©©©¦¥©¦Ÿ¦§¦§¦§¦¤
éøvL ,äãBáòä úòLa äæáð áöò,äaø äçîNa úBéäì Cdrya - ¨¥¦§¤¦§©¨£¨¤¨¦¦§§¦§¨©¨

,'d z` caer `edyéñBéå øúBé ÷fçúé äaøcà àlàìëa õîà ó ¤¨©§©¨¦§©¥¥§¦Ÿ¤§¨
ék ,Baì ìà BîeNa ,äøúé äçîNå äåãça älôzä úðeëa BçkŸ§©¨©©§¦¨§¤§¨§¦§¨§¥¨§¤¦¦

,éìàîOä ììçaL ätìwäî àéä äøæ äáLçnä úìéôðytpdn - §¦©©©£¨¨¨¨¦¥©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦
dpnne ,alay il`nyd llga dnewiny ,dtilwd ony zindad

,zexfd zeaygnd zeraepäNBòä,zldpnd -íò éðBðéáa äîçìî ¨¨¦§¨¨§¥¦¦
íéîçìpä Cøc òãBðå ,BaL úéäìà Lôð,mgel lk ly ezxhny - ¤¤¡Ÿ¦¤§©¤¤©¦§¨¦

,ecbp mglpd z` bexdl elit`e gvpl,ãçé íé÷áàpä ïëålky - §¥©¤¡¨¦©©
:`ed bdepd ixd - ipyd z` litdl oeekzn cg`,øabúî ãçàLk- §¤¤¨¦§©¥

,ezxeab z` d`xneéæà£©
íb øabúäì õnàúî éðMä©¥¦¦§©¥§¦§©¥©
ïëìå ,Bçk évîàî ìëa ïk¥§¨©£©¥Ÿ§¨¥
oiay dnglna mb jk -

ytpd oial ziwl`d ytpd

,zindadúéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦
úøabúîe úönàúî¦§©¤¤¦§©¤¤

,ìltúäìiciÎlry - §¦§©¥
epevxa ,dpeeka dlitzd

ytpd z` gvple yilgdl

,zindadätìwä íb éæà- £©©©§¦¨
,zindad ytpd ly

,dcâðk úøabúîcbpk - ¦§©¤¤§¤§¨
,ziwl`d ytpddìaìáì§©§§¨

äøæ äáLçîa dìétäìe§©¦¨§©£¨¨¨¨
.dlLytpd ze`xa - ¤¨

,ziwl`d ytpd z` zindad

,dpeeka lltzdl zxabzn

rixtdl zlczyn `id

iciÎlr ziwl`d ytpl

`id jka ,zexf zeaygn

zpeek z` lalal dvex

,df itl ,dlitza lltznd

,dgiken dxfd daygnd

;dpeeka lltzn ok` `edy

ytpdy jka yi oniq

`id okle ,dcnrnl dpkq meyn yi ezlitzay dyg zindad

siqedl dkixv ef dcaer - daxc` ,ixd - .ef dpeek xtdl zlczyn

.dpeeka ezlitza une` eaçéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©
,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯ äøæ äáLçnä úìéôpî- ¦§¦©©©£¨¨¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§

deey mzlitz oi`y dgiken daygnd zlitpy zerha miayegd

meyn ,melkBì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦
.úBøæ úBáLçîmd ,zexf zeaygn egena zeltep ok`y xg`ne - ©£¨¨

,dpeek jezn dppi` mzlitzy ,jkn miwiqnäéä úîàäå§¨¡¤¨¨
àéäå úìltúnä àéä ,dcáì úçà Lôð äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨¤¤©©§©¨¦©¦§©¤¤§¦

.úBøæ úBáLçnä úøäøäîe úáMçîäeli` ,oekp did xacd - ©§©¤¤§©§¤¤©©£¨¨
ytp ef dzidzg`zeaygna did f` ,xen`d lk z` dyery

,oky ,zeidl jixvy itk epi` "lltzn"dy ,dgked meyn zexfd

f` mewn oi` - dlitza dlek lk drewy efd dcigid ytpd m`

,zexf zeaygn meyl,úBLôð ézL ïä Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦¥§¥§¨
,íãà ìL Bçîa Bæ íò Bæ úBîçìpäzeniiwy `id zn`d ixd - ©¦§¨¦§Ÿ¤¨¨

ly egena dhilyd lr odipia zenglp ode zepey zeytp izy

,cala `id dipipra `lenn didiy ,mc`ddöôç úçà ìk̈©©¤§¨
Ba ìLîì dðBöøe,gena -,dcáì äpnî àlîî çnä úBéäìå §¨¦§Ÿ§¦§©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨

íéîL úàøéå äøBz éøeäøä ìëå,miraep -,úéäìàä Lôpî- §¨¦§¥¨§¦§©¨©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦
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bi wxt mildz - miaezk

xe` ldi
לעו"ש(·) משל תלים כו'במדרש מלך בת שארס מלך בן

כנודע ולהמקבל להמשפיע ישועה זהו העליון יחוד כי המכוון
ביום אמו לו שעטרה בעטרה ובענין כו' אבד הצדיק מענין
כו' ה' גדול ע"פ ע"א ד"ה ויקרא בזהר וכמ"ש דוקא חתונתו
דכנס"י בזמנא גדול קוב"ה אקרי אימתי אלקינו. בעיר
מטרוניתא בלא דמלכא כו' אלקינו בעיר הה"ד עמי' משתכחת
אלא לאדם פרנסה נותנין אין ע"ד היינו כו'. גדול הוא לאו
כלום ובמשה סע"ב. דס"ב הבע"י בפרק ע' כו'. אשתו בשביל
סי' לקמן מזה ועמ"ש כו' ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי
ד'. סעי' ושם אלקינו בעיר מאד ומהולל הוי' גדול ע"פ מ"ח
פב"ת וארז"ל איש וישפל אדם וישח נאמר בגדלות משא"כ
ואין הקב"ה של לשונאו שפלות שגורמין סע"א דמ"ח דסוטה
גילוי נראה שאין היינו זו ושפלות ע"ש. כו' הקב"ה אלא איש
משא"כ כו'. האדם שלט אשר עת בחי' גם בעולם. אלקות
דברכות פב"ת כמשארז"ל אלקות גילוי כשיש זהו הגדולה
סוף. ים קריעת זו הגדולה ה' לך ר"ע משם תנא סע"א דנ"ח
עולם היינו עיר אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי ולכן
אלקות. גילוי זהו דאצילות עליון הדברור וכשמאיר הדבור.
של שרו מט"ט ע"י דהיינו זעירין אתוון ע"י כשנמשך משא"כ
שלם השם שאין שארז"ל ע"ד גם כו'. וקטנות נער שנק' עולם
גדול הוא לאו וזהו"ע ו"ה. בבחי' מאיר י"ה שאין היינו כו'
בפ' מזה ועמ"ש הקב"ה של ישועתו נק' הגאולה ולכן כו'.
ב"פ נאמר זה כנגד ע"כ כנס"י. של ישועתן שזהו וכ"ש נצבים
רעהו. פני יחד ואיש יחד בברזל ברזל ע"פ ועמ"ש כו'. יתן מי
ומתלמידי וע"ד כו'. מתחדד ת"ח אין ס"ט. ר"פ ויצא במד"ר
אור נוסף ומקבל המשפיע היחוד ע"י א"כ מכולם. יותר
בד"ת ד"ע השפעת דעות אל כי ע"ד היחוד כי בהמשפיע.
בסש"ב ע' ב"ה א"ס מאור כו' עליון בדעת גם אור נוסף עי"ז
המשפיע והנה כו'. יעקב עפר מנה מי ע"פ ועמ"ש מ"ו ס"פ
זהו"ע ישועתם הנותן מי בחי' וא"כ ושמור. זכור נק' והמקבל
כו' מעכב מי שם במדרש וז"ש נאמרו. א' בדבור ושמור זכור
שנתבאר וכדרך מע"ק. נמשך צ"ל הרי דזו"נ זה יחוד כי ר"ל
רצון עת כשיש נמשך שזה רצון עת ה' לך תפלתי ואני ע"פ
אכלם את להם נותן ואתה וזהו כתר. שהוא העליון רצון והיינו
ישברו אליך כל עיני סד"ה מטות פ' בלק"ת מזה וכמ"ש בעתו
ד' ס"ג סי' בישעי' באה גאולי ושנת בלבי נקם יום כי וזהו
כי גליתי לא לאבריי גליתי ללבי ע"א דצ"ט בסנהדרין וארז"ל
כו' גליתי ללבי וזהו עתיק התגלות ששם בינה היינו ליבא
כו' גליתי לא דמלכא אברים רמ"ח ז"א היינו לאבריי משא"כ

וביל כו'. פה מל' שהוא לפומא אתוכן גם פי' איתא קוט
הוא ואיך גליתי. לא שלאבריי מה העלם בלבם נתן העולם
מי בד"ה בלק פ' בלק"ת המבואר לבבנו ויחד ע"ד י"ל בלבם
אחישנה זכו כו' נגאלין תשובה עושי' אם דהיינו פ"ב. מנה
תחלה צ"ל כי עמלק של זרעו שימחה נקם יום כי וענין כו'.
דרוש היום וידעת סד"ה בלק"ת וכמ"ש מקרבך הרע ובערת
להאיר יוכל אז חופה. כבוד כל על כי ע"פ ובביאור הראשון
מ"ש וכענין כו' מציון יתן מי וזהו פנימי'. בבחי' סוכ"ע גילוי
היינו יעקב עפר מנה מי זהו"ע ואפ"ל לי. כאח יתנך מי ע"פ
וישלח בזהר עפר מענין וע' המקבל. של ישועתו זהו כנס"י.

המשפיע. של ישועתו זהו ישראל רובע את ומספר ע"א דק"ע
וזהו"ע היסוד. על דקאי ישראל רובע בפי' דר"ד בלק בזהר ע'
הכתר הארת ע"י והיינו דנ"ה. בשלח בזהר הנז' ציון ה' בשוב
כו' הכל וקונה טובים חסדים גומל עליון אל בענין כמ"ש
נאמר המשפיע וכנגד יעקב יגל נאמר המקבל שכנגד ואפ"ל

ישראל: ישמח
פ"ובחיי(‚) בשלח כו'. יעקב יגל ענין יעקב ויגוע ויחי פ'

אחריה שאין העתידה גאולה אבל לישועה לי ויהי ע"פ ב'
בפ' ישראל. ישועות מציון יתן מי שנאמר ישועות נק' גלות
רמז כי לומר יתכן נביאים ה' עם כל יתן ומי ע"פ בהעלותך
בפסוק תלים בספר לזה רמז ומצאתי כו' ימוה"מ בכאן משה
כו' זה לבבם והי' יתן מי ע"פ ואתחנן בפ' כו' מציון יתן מי
פ' ש"ך כו'. כתר שוא במחשבה עלה בחי' דהיינו ע"ש

כו': יתן ומי ע"פ בהעלותך
כו'רבות(„) מציון כו' הברכות שכל קצ"ב. רדושים ר"פ

ביעקב. ויבער ע"פ ד' דע"ב באיכה מד"ר כו'. מציון יתן מי
יעקב אלא בה מרגיש אין באה וכשהטובה כו' כשהפורעניות

ישראל: ישמח יעקב יגל דכתיב
והי'ילקוט(‰) יתן מי ע"פ תתל"א רמז ד' דרס"ה ואתחנן פ'

בישעי' בילקוט א'. סעי' הנ"ל תלים המדרש כדברי זה. לבבם
יגל מקוראי וישראל עבדי יעקב אלי שמע ע"פ מ"ח קפיטל
אלא נאמר לא ויעקב יצחק אברהם יגל ישראל. וישמח יעקב
ד'. סעי' הנ"ל דאיכה המד"ר יובן ומשם ע"ש. כו' יעקב יגל
בילקוט מכ"ז וע' יעקוב. בריתי את וזכרתי מפסוק להעיר ויש
באיכה בילקוט עוד וע' תרס"ג. רמז י"ד קפיטל תלים במקומו
בדרושי בלק"ת מציון יתן מי מענין ועמ"ש תתרי"ד. רמז
בענין לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סד"ה חגה"ש
נא יגדל ועתה בביאור שלח פ' ומש"ש זה. רז לבני גלה מי
פ"ה המשכן פקודי אלה בד"ה ומ"ש יעמוד. מי אד' בפי' כח
פ"א. בהביאור בנ"י. מספר והי' ובד"ה אלה. ברא מי מענין
חקת זאת סד"ה ועמ"ש אלה. ברא מי כו' אלקים פלג בענין
הפסוק פירוש בענין בסופו בהביאור פרה. אליך ויקחו התורה
ערך בפרדס וע' עולם. של יחידו אחד לא מטמא טהור יתן מי
והי"נ עילאה בנה נקרא מי ס"ח סעי' מ"ם אות ובמא"א מי.
ב' דרל"א פקודי ובפ' בראשית ר"פ בזח"א מזה מ"ש הביא
ע"ב: דקפ"ה בלק זח"ג וע' ע"ב דפ"ח מ"ט תקון ובת"ז

קדושיםעמ"ש ר"פ במד"ר שארז"ל ציון מעלת מענין עוד
בביאור וכנ"ל. וכו' מציון תורה מציון ישועה מציון ברכה
לאתחברא לתיבה אצטריך ונח בענין נח ר"פ הזהר מאמר
כמו כי כו'. נח תולדות אלה קיום נמשך דוקא שעי"ז עמה.
במשנה סרוחה טפה שנק' מהטפה אלקים בצלם ולד התהוות
עיין הזה הכח ניתן שבה דוקא. האם ברחם זהו דאבות פ"ד
בארץ שניתן הצומח כח כמו ובהביאור ישרש הבאים בד"ה
תחלתן שנעוץ לפי וזהו מהגרעין. פירות מלא אילן להצמיח

וחיוהי. איהו ד"ה באג"ה דוקא. בסופן
דנוק'וכמ"כ יסוד לפרשו יש ציון כי מציון. יתן מי זהו"ע

ניתן דוקא זו ובבחי' ע"ב דרצ"ו האדר"ז סוף בזח"ג כמ"ש
כו': וטל ותורה וברכה ישועה להצמיח מי מבחי' הכח

המשך מבמוד דיד



עג היום יום . . . 

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל 
תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ולשבר  הרים  גמור לחשוב שצריך לפרק  בזה טעות  אינה כמו שטועים  זו  ועבודה 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, 
בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי  בהכנת 
הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, 

ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי 

און פארשטיין  - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ֶאת ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ר ְסָלִעים,  ּבֵ ִריְך ְלָפֵרק ָהִרים ּוְלׁשַ ּצָ מּור, ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ֶזה ָטעּות ּגָ ּטֹוִעים ּבָ מֹו ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה זֹו ֵאיָנּה ּכְ
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
סּוק  ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ׁש ּבִ ֻחּמָ
ה ּוְלָהִבין  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ

ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ – ּכָ

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

ר ֵמעֹוָלם ֹלא ָרָאה אֹותֹו,  ָרֵאל ֲאׁשֶ ָרֵאל הּוא ִליִליד ַעם ִיׂשְ ֵקן ָאַמר: ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת  א(  הּוא:  ְפָרט,  ּבִ ֱאֹלִקי  ֶכל  ּוְבׂשֵ ים,  ִעּיּוִנּיִ ָכִלים  ׂשְ ּבִ קּות  ְלִהְתַעּסְ ַהֲהָכָנה  ית  ֵראׁשִ
ְכָלל, ּוְבִעְנְיֵני  לֹות ּבִ ּכָ ׂשְ ּמֻ ְלָהִסיר ַהּטּוב ַטַעם ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם, ב( ְיִגיַעת ֶנֶפׁש ְלעֹוֵרר ַהּטּוב ַטַעם ּבַ

ְפָרט. ֱאֹלקּות ּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

bi wxt mildz - miaezk

xe` ldi
לעו"ש(·) משל תלים כו'במדרש מלך בת שארס מלך בן

כנודע ולהמקבל להמשפיע ישועה זהו העליון יחוד כי המכוון
ביום אמו לו שעטרה בעטרה ובענין כו' אבד הצדיק מענין
כו' ה' גדול ע"פ ע"א ד"ה ויקרא בזהר וכמ"ש דוקא חתונתו
דכנס"י בזמנא גדול קוב"ה אקרי אימתי אלקינו. בעיר
מטרוניתא בלא דמלכא כו' אלקינו בעיר הה"ד עמי' משתכחת
אלא לאדם פרנסה נותנין אין ע"ד היינו כו'. גדול הוא לאו
כלום ובמשה סע"ב. דס"ב הבע"י בפרק ע' כו'. אשתו בשביל
סי' לקמן מזה ועמ"ש כו' ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי
ד'. סעי' ושם אלקינו בעיר מאד ומהולל הוי' גדול ע"פ מ"ח
פב"ת וארז"ל איש וישפל אדם וישח נאמר בגדלות משא"כ
ואין הקב"ה של לשונאו שפלות שגורמין סע"א דמ"ח דסוטה
גילוי נראה שאין היינו זו ושפלות ע"ש. כו' הקב"ה אלא איש
משא"כ כו'. האדם שלט אשר עת בחי' גם בעולם. אלקות
דברכות פב"ת כמשארז"ל אלקות גילוי כשיש זהו הגדולה
סוף. ים קריעת זו הגדולה ה' לך ר"ע משם תנא סע"א דנ"ח
עולם היינו עיר אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי ולכן
אלקות. גילוי זהו דאצילות עליון הדברור וכשמאיר הדבור.
של שרו מט"ט ע"י דהיינו זעירין אתוון ע"י כשנמשך משא"כ
שלם השם שאין שארז"ל ע"ד גם כו'. וקטנות נער שנק' עולם
גדול הוא לאו וזהו"ע ו"ה. בבחי' מאיר י"ה שאין היינו כו'
בפ' מזה ועמ"ש הקב"ה של ישועתו נק' הגאולה ולכן כו'.
ב"פ נאמר זה כנגד ע"כ כנס"י. של ישועתן שזהו וכ"ש נצבים
רעהו. פני יחד ואיש יחד בברזל ברזל ע"פ ועמ"ש כו'. יתן מי
ומתלמידי וע"ד כו'. מתחדד ת"ח אין ס"ט. ר"פ ויצא במד"ר
אור נוסף ומקבל המשפיע היחוד ע"י א"כ מכולם. יותר
בד"ת ד"ע השפעת דעות אל כי ע"ד היחוד כי בהמשפיע.
בסש"ב ע' ב"ה א"ס מאור כו' עליון בדעת גם אור נוסף עי"ז
המשפיע והנה כו'. יעקב עפר מנה מי ע"פ ועמ"ש מ"ו ס"פ
זהו"ע ישועתם הנותן מי בחי' וא"כ ושמור. זכור נק' והמקבל
כו' מעכב מי שם במדרש וז"ש נאמרו. א' בדבור ושמור זכור
שנתבאר וכדרך מע"ק. נמשך צ"ל הרי דזו"נ זה יחוד כי ר"ל
רצון עת כשיש נמשך שזה רצון עת ה' לך תפלתי ואני ע"פ
אכלם את להם נותן ואתה וזהו כתר. שהוא העליון רצון והיינו
ישברו אליך כל עיני סד"ה מטות פ' בלק"ת מזה וכמ"ש בעתו
ד' ס"ג סי' בישעי' באה גאולי ושנת בלבי נקם יום כי וזהו
כי גליתי לא לאבריי גליתי ללבי ע"א דצ"ט בסנהדרין וארז"ל
כו' גליתי ללבי וזהו עתיק התגלות ששם בינה היינו ליבא
כו' גליתי לא דמלכא אברים רמ"ח ז"א היינו לאבריי משא"כ

וביל כו'. פה מל' שהוא לפומא אתוכן גם פי' איתא קוט
הוא ואיך גליתי. לא שלאבריי מה העלם בלבם נתן העולם
מי בד"ה בלק פ' בלק"ת המבואר לבבנו ויחד ע"ד י"ל בלבם
אחישנה זכו כו' נגאלין תשובה עושי' אם דהיינו פ"ב. מנה
תחלה צ"ל כי עמלק של זרעו שימחה נקם יום כי וענין כו'.
דרוש היום וידעת סד"ה בלק"ת וכמ"ש מקרבך הרע ובערת
להאיר יוכל אז חופה. כבוד כל על כי ע"פ ובביאור הראשון
מ"ש וכענין כו' מציון יתן מי וזהו פנימי'. בבחי' סוכ"ע גילוי
היינו יעקב עפר מנה מי זהו"ע ואפ"ל לי. כאח יתנך מי ע"פ
וישלח בזהר עפר מענין וע' המקבל. של ישועתו זהו כנס"י.

המשפיע. של ישועתו זהו ישראל רובע את ומספר ע"א דק"ע
וזהו"ע היסוד. על דקאי ישראל רובע בפי' דר"ד בלק בזהר ע'
הכתר הארת ע"י והיינו דנ"ה. בשלח בזהר הנז' ציון ה' בשוב
כו' הכל וקונה טובים חסדים גומל עליון אל בענין כמ"ש
נאמר המשפיע וכנגד יעקב יגל נאמר המקבל שכנגד ואפ"ל

ישראל: ישמח
פ"ובחיי(‚) בשלח כו'. יעקב יגל ענין יעקב ויגוע ויחי פ'

אחריה שאין העתידה גאולה אבל לישועה לי ויהי ע"פ ב'
בפ' ישראל. ישועות מציון יתן מי שנאמר ישועות נק' גלות
רמז כי לומר יתכן נביאים ה' עם כל יתן ומי ע"פ בהעלותך
בפסוק תלים בספר לזה רמז ומצאתי כו' ימוה"מ בכאן משה
כו' זה לבבם והי' יתן מי ע"פ ואתחנן בפ' כו' מציון יתן מי
פ' ש"ך כו'. כתר שוא במחשבה עלה בחי' דהיינו ע"ש

כו': יתן ומי ע"פ בהעלותך
כו'רבות(„) מציון כו' הברכות שכל קצ"ב. רדושים ר"פ

ביעקב. ויבער ע"פ ד' דע"ב באיכה מד"ר כו'. מציון יתן מי
יעקב אלא בה מרגיש אין באה וכשהטובה כו' כשהפורעניות

ישראל: ישמח יעקב יגל דכתיב
והי'ילקוט(‰) יתן מי ע"פ תתל"א רמז ד' דרס"ה ואתחנן פ'

בישעי' בילקוט א'. סעי' הנ"ל תלים המדרש כדברי זה. לבבם
יגל מקוראי וישראל עבדי יעקב אלי שמע ע"פ מ"ח קפיטל
אלא נאמר לא ויעקב יצחק אברהם יגל ישראל. וישמח יעקב
ד'. סעי' הנ"ל דאיכה המד"ר יובן ומשם ע"ש. כו' יעקב יגל
בילקוט מכ"ז וע' יעקוב. בריתי את וזכרתי מפסוק להעיר ויש
באיכה בילקוט עוד וע' תרס"ג. רמז י"ד קפיטל תלים במקומו
בדרושי בלק"ת מציון יתן מי מענין ועמ"ש תתרי"ד. רמז
בענין לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סד"ה חגה"ש
נא יגדל ועתה בביאור שלח פ' ומש"ש זה. רז לבני גלה מי
פ"ה המשכן פקודי אלה בד"ה ומ"ש יעמוד. מי אד' בפי' כח
פ"א. בהביאור בנ"י. מספר והי' ובד"ה אלה. ברא מי מענין
חקת זאת סד"ה ועמ"ש אלה. ברא מי כו' אלקים פלג בענין
הפסוק פירוש בענין בסופו בהביאור פרה. אליך ויקחו התורה
ערך בפרדס וע' עולם. של יחידו אחד לא מטמא טהור יתן מי
והי"נ עילאה בנה נקרא מי ס"ח סעי' מ"ם אות ובמא"א מי.
ב' דרל"א פקודי ובפ' בראשית ר"פ בזח"א מזה מ"ש הביא
ע"ב: דקפ"ה בלק זח"ג וע' ע"ב דפ"ח מ"ט תקון ובת"ז

קדושיםעמ"ש ר"פ במד"ר שארז"ל ציון מעלת מענין עוד
בביאור וכנ"ל. וכו' מציון תורה מציון ישועה מציון ברכה
לאתחברא לתיבה אצטריך ונח בענין נח ר"פ הזהר מאמר
כמו כי כו'. נח תולדות אלה קיום נמשך דוקא שעי"ז עמה.
במשנה סרוחה טפה שנק' מהטפה אלקים בצלם ולד התהוות
עיין הזה הכח ניתן שבה דוקא. האם ברחם זהו דאבות פ"ד
בארץ שניתן הצומח כח כמו ובהביאור ישרש הבאים בד"ה
תחלתן שנעוץ לפי וזהו מהגרעין. פירות מלא אילן להצמיח

וחיוהי. איהו ד"ה באג"ה דוקא. בסופן
דנוק'וכמ"כ יסוד לפרשו יש ציון כי מציון. יתן מי זהו"ע

ניתן דוקא זו ובבחי' ע"ב דרצ"ו האדר"ז סוף בזח"ג כמ"ש
כו': וטל ותורה וברכה ישועה להצמיח מי מבחי' הכח
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ה'תשע"א א' אדר ב' ראשון יום באונסין? חייב השואל אין מתי
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ושדדו שודדים ובאו מחבירו קודש ספר ששאל באחד מעשה

הר"ן ופסק הספר. את י"ט)ממנו סי' מלשלם(שו"ת פטור שהשואל

דין הוא שונה – באונסין חייב ששואל אף כי הספר, תמורת

קודש. ספר השאלת

שלו" הנאה "כל כי באונסין חייב שואל השינוי: (ב"מוטעם

ב) איןצד, למשאיל ואילו ששאל מהחפץ נהנה הוא שרק היינו ,

את למשאיל להחזיר השואל את חייבו ולכן מכך, הנאה כל

באונס. גם תמורתו או החפץ

והיא הנאה לו יש למשאיל גם קודש ספר בהשאלת אך

יוסף רב לדעת כלומר, יוסף". דרב ב)"פרוטה נו, שומר(ב"ק

עיסוקו בעת כי ואבידה, בגניבה החייב שכר כשומר דינו אבידה

פטור במצוה ("העוסק לעני צדקה מנתינת הוא פטור באבידה

את המשאיל אף ולכן כשכר. נחשב זה וחסכון המצוה") מן

הוא וגם אבידה, כשומר מצדקה פטור מצוה, בכך ומקיים הספר

באונסין לחייבו אין נהנה, השואל רק שלא וכיון חו"מנהנה. (ש"ך

כט) ס"ק עב .סי'

חייב קודש ספר השואל גם אפרים' ה'מחנה לדעת אך

הרמב"ם לשון ממשמעות כי ד')באונסין, לדייק(בהל' יש

מתוך לומד שהשואל בעת רק קיימת הספר בהשאלת שהמצוה

בעת כי יוסף', דרב מ'פרוטה הנאה למשאיל אין כן, ואם הספר.

חייב עני לפניו יזדמן ואם מצוה, מקיים איננו הספר השאלת

ספרו מתוך ילמד כשהשואל כך, אחר וגם צדקה. לו לתת הוא

הוא אין שעה באותה כי צדקה, בנתינת המשאיל מחויב בוודאי

המצוה. מן פטור במצוה ה'עוסק' רק והרי במצוה, עסוק

ה'תשע"א א אדר ג' שני יום רשות בלי רכב השכרת
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דלקמן: בשאלה דן שטז) (סי' הדשן' ה'תרומות

היה זה סוס שמעון. של בסוס רשות, ללא השתמש, ראובן

דמי את כך אחר לשלם היה ראובן של ובדעתו להשכרה, מיועד

האם להסתפק יש עתה ומת. בדרך הסוס נפל לאסונו, השכירות.

לבעליו? הסוס דמי את לשלם ראובן חייב

הסכמת ללא בסוס השתמש שראובן העובדה ראשון, במבט

לגזלן אותו הופכת – ז)בעליו שח, לשלם(חו"מ עליו גזלן, בתור .

בהתאם לפסוק יש אך הרי"ף. דעת אכן זו אונס. אירע אם גם

להשכרה המיועד בדבר מדובר שכאשר הפוסקים, רוב להכרעת

כגזלן. מוגדר הוא אין –

כשיטת סובר הוא שגם להוכיח יש שלפנינו הרמב"ם מדברי

הדשן'. ה'תרומת

כתוצאה שבא נזק על רק חייב שהשוכר מדבריו משתמע כי

נזק על ולא עודף, במשקל הבהמה הטענת כמו ממעשיו, ישירה

בעת אירע הנזק והלוא פטור, הוא מדוע ולכאורה עקיף.

המשכיר? לדעת המנוגדת בצורה השתמש שהשוכר

שלא "שוכר היותו למרות ההסבר: הוא כך שאכן, אלא

המיועד בדבר כי אונס, של במקרה לחייבו אין מדעת",

כגזל. מוגדר אינו רשות ללא שימוש – לשלם ובדעתו להשכרה

(gy oniq ,ixkd znexz)

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ֶאת ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהְעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ְזָרה ָעָליו ַהׁשְ ּגָ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה און 
מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט בא אים 
טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר ווָאס עס 
קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
לֹום, ֹלא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת  ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ַעְצמֹו ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ ָלל ֹלא ׁשַ ֶזה ּכְ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

ָכל ָמקֹום  ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ּבְ ל ִאיׁש  ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה,  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ הּוא – ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשֶ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ְוהּוא ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם אותם 
את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך וועל דיר 
געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון - דָאס איז 
געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: דָאס ערשטע 
לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון אויבען, א ּפינטעלע 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש



עה היום יום . . . 

פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, אז דער אלף פון תורה 
איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון אמונה ווָאס באהעפט זיי. 
נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, א איד למטה דָאס איז דער 

גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן ְלָך  ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר  ה ְלַמד ִעם ּבְ ָך, ְוַאּתָ ּלְ ְצָוה ׁשֶ ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ַחת,  ִמּתַ ה  ְנֻקּדָ ַעל,  ִמּמַ ה  ְנֻקּדָ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? –  ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ לֹו ֵסֶדר 
ַעל, ַה"ּיּוד"  ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ ֶאְמַצע – זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ ַקו ּבָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ַחת, ִעם ַקו ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ּתַ ּמִ ׁשֶ
ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ָנה ּגִ ֶיׁשְ

ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ
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ה'תשע"א א' אדר ב' ראשון יום באונסין? חייב השואל אין מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,ìkä ílLî ¯ ìàBMä©¥§©¥©Ÿ

.äfî ìBãb ñðà BòøàL ïéa ...ìeàMä øácä ãáàL ïéa¥¤¨©©¨¨©¨¥¤¥§Ÿ¤¨¦¤

ושדדו שודדים ובאו מחבירו קודש ספר ששאל באחד מעשה

הר"ן ופסק הספר. את י"ט)ממנו סי' מלשלם(שו"ת פטור שהשואל

דין הוא שונה – באונסין חייב ששואל אף כי הספר, תמורת

קודש. ספר השאלת

שלו" הנאה "כל כי באונסין חייב שואל השינוי: (ב"מוטעם

ב) איןצד, למשאיל ואילו ששאל מהחפץ נהנה הוא שרק היינו ,

את למשאיל להחזיר השואל את חייבו ולכן מכך, הנאה כל

באונס. גם תמורתו או החפץ

והיא הנאה לו יש למשאיל גם קודש ספר בהשאלת אך

יוסף רב לדעת כלומר, יוסף". דרב ב)"פרוטה נו, שומר(ב"ק

עיסוקו בעת כי ואבידה, בגניבה החייב שכר כשומר דינו אבידה

פטור במצוה ("העוסק לעני צדקה מנתינת הוא פטור באבידה

את המשאיל אף ולכן כשכר. נחשב זה וחסכון המצוה") מן

הוא וגם אבידה, כשומר מצדקה פטור מצוה, בכך ומקיים הספר

באונסין לחייבו אין נהנה, השואל רק שלא וכיון חו"מנהנה. (ש"ך

כט) ס"ק עב .סי'

חייב קודש ספר השואל גם אפרים' ה'מחנה לדעת אך

הרמב"ם לשון ממשמעות כי ד')באונסין, לדייק(בהל' יש

מתוך לומד שהשואל בעת רק קיימת הספר בהשאלת שהמצוה

בעת כי יוסף', דרב מ'פרוטה הנאה למשאיל אין כן, ואם הספר.

חייב עני לפניו יזדמן ואם מצוה, מקיים איננו הספר השאלת

ספרו מתוך ילמד כשהשואל כך, אחר וגם צדקה. לו לתת הוא

הוא אין שעה באותה כי צדקה, בנתינת המשאיל מחויב בוודאי

המצוה. מן פטור במצוה ה'עוסק' רק והרי במצוה, עסוק

ה'תשע"א א אדר ג' שני יום רשות בלי רכב השכרת

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éñBä íàìMî ÷ìç ó,íéL ¦¦¥¤¦§¦

ìL úàOì dkøcL ïBâkìLe ãçà äéìò ïòèå íéLBà äúîe ,íéL §¤©§¨¨¥§¦§¨©¨¤¨¤¨§¦¥¨

.áiç ¯ äøaLð¦§§¨©¨

דלקמן: בשאלה דן שטז) (סי' הדשן' ה'תרומות

היה זה סוס שמעון. של בסוס רשות, ללא השתמש, ראובן

דמי את כך אחר לשלם היה ראובן של ובדעתו להשכרה, מיועד

האם להסתפק יש עתה ומת. בדרך הסוס נפל לאסונו, השכירות.

לבעליו? הסוס דמי את לשלם ראובן חייב

הסכמת ללא בסוס השתמש שראובן העובדה ראשון, במבט

לגזלן אותו הופכת – ז)בעליו שח, לשלם(חו"מ עליו גזלן, בתור .

בהתאם לפסוק יש אך הרי"ף. דעת אכן זו אונס. אירע אם גם

להשכרה המיועד בדבר מדובר שכאשר הפוסקים, רוב להכרעת

כגזלן. מוגדר הוא אין –

כשיטת סובר הוא שגם להוכיח יש שלפנינו הרמב"ם מדברי

הדשן'. ה'תרומת

כתוצאה שבא נזק על רק חייב שהשוכר מדבריו משתמע כי

נזק על ולא עודף, במשקל הבהמה הטענת כמו ממעשיו, ישירה

בעת אירע הנזק והלוא פטור, הוא מדוע ולכאורה עקיף.

המשכיר? לדעת המנוגדת בצורה השתמש שהשוכר

שלא "שוכר היותו למרות ההסבר: הוא כך שאכן, אלא

המיועד בדבר כי אונס, של במקרה לחייבו אין מדעת",

כגזל. מוגדר אינו רשות ללא שימוש – לשלם ובדעתו להשכרה

(gy oniq ,ixkd znexz)
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העבודה על שסיכמו מרגע השואל של עובד נחשב המשאיל

עמו' 'בעליו ייחשב שהדבר כדי כן, ואם באמירה"). ("בעלים

התחיל לא המשאיל אם גם עבודה, על עקרונית בהסכמה די

בפועל! לעבוד

התוספות פרה)וביארו ד"ה עובדים(שם, נחשבים לא הבעלים :

הצדדים, שני בין כתוב לא הסכם בסיס על רק השואל של

או לעבודה מתכוננים הם כאשר רק עובדים נחשבים והבעלים

שאדם לפני להתחיל יכול העבודה יום כלומר, לעבודה. בדרכם

בפועל. לעבוד מתחיל או לעבודתו מגיע

באופן באמירה" "בעלים הביטוי את מסביר הר"ן ואילו

השואל של עובדים להיות הופכים הבעלים כלומר מילולי,

לעבוד. התחילו לא אם גם בדיבור העבודה על הסיכום ברגע

לעמוד מחוייב הוא הרי מחייב, אינו בעלֿפה שהסכם ואף

עולה". יעשו לא ישראל "שארית משום בדיבורו

ה'תשע"א א אדר ז' שישי יום הבדלה לפני הטמנה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰øçàúð íàå§¦¦§©¥

àeä íëç ãéîìz íàå .áiç ...ïøá÷ àìå ïøá÷ì éãk úaL éàöBîì§¨¥©¨§¥§¨§¨§Ÿ§¨¨©¨§¦©§¦¨¨

.ïøá÷ì éãk ìécáiL øçà ääLiL ãò áiç Bðéà ¯¥©¨©¤¦§¤©©¤©§¦§¥§¨§¨

את לעכב לשומר שמותר הזמן משך לגבי הראשונים נחלקו

אך הבוקר, אור עד להמתין יכול הרא"ש לדעת המעות: הטמנת

יותר. ולא שיבדיל" "אחר שישהה כתב הרמב"ם

אדם: לכל חכם תלמיד בין ההבדל בטעם תלויה והמחלוקת

בעצמו מבדיל חכם שתלמיד משום הוא הטעם הרמב"ם לדעת

לרכוש כדי מעותיו את לבקש יבוא ואולי מאחרים, שומע ולא

משנה)יין שבו(מגיד הזמן שיעור כדי אלא להמתין אין ולכן .

להבדיל מקפיד חכם שתלמיד סובר הרא"ש אך להבדיל. הספיק

יין מצא שלא ויתכן משקים, שאר או שכר על ולא היין על

מעותיו את ויקח יבוא ולכשימצא הלילה סי'בתחילת חו"מ (פרישה

סקי"ח) הבוקר,רצ"א אור עד ההטמנה את לעכב יכול השומר ולכן .

ההבדלה זמן שיעור לאחר עד רק להמתין רשאי אם כי

להמתין רשאי השומר אין ת"ח שאינו במפקיד הרי הממוצע,

מה כן לא (שאם מיד להטמין עליו אלא זה זמן משך אפילו

אדם). לכל חכם תלמיד בין ההבדל

מלאכה לעשות הנפקד את נחייב איך לתמוה: יש ועדיין

שהבדיל קודם המעות) שם)(הטמנת ופרישה ?(ב"י

שלא מקפיד אינו רגיל שאדם לומר יש הרמב"ם לדעת

גם זו בשעה לעסוק חייב ולכן הבדלה, קודם במלאכתו לעסוק

הפיקדון שם)בהטמנת .(ב"ח

חייב הנפקד אין לעולם הרמב"ם לדעת שגם מפרשים, ויש

יכול חכם תלמיד שכשהמפקיד אלא ההבדלה, קודם להטמין

שמא הבדיל לא עדיין שהמפקיד שיודע זמן כל להמתין הנפקד

לאחר מיד להטמין חייב אדם בכל אך מעותיו, את ליטול יבוא

בעצמו למלך)שמבדיל .(משנה

ה'תשע"א א אדר ח' קודש שבת שונות פשיעות שתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰àéáäL ípç øîBL¥¦¨¤¥¦

Ba çìL ànL íéøîBà ïéàå ,äòeáMî øeèt ¯ da òLt àlL äéàø§¨¨¤Ÿ¨©¨¨¦§¨§¥§¦¤¨¨©

.ãáàiL íã÷ ãé̈Ÿ¤¤Ÿ©

המרכזית שהשבועה עולה מהם כאן, הרמב"ם דברי לכאורה,

סותרים בגלגול, באה אינה זו ושבועה פשע שלא שבועה היא

לעיל ה"א)לדבריו אבד,(פ"ד או ונגנב בחנם חבירו אצל "המפקיד

פשע שלא השבועה בתוך עליו ומגלגלין ונפטר... נשבע זה הרי

השומרין"! כדרך שמר אלא בה

המשפט' ה'נתיבות סק"ב)ומבאר ה סי' :(חו"מ

פשע, שלא השבועה בעיקר להישבע צריך אינו חנם שומר

צריך שכר שומר ואילו כפושע, אותו מחזיקים אנו אין כי

בכך (ואין גרמה רשלנותו שמא חוששים כי שנאנסה להישבע

כפשיעה). מוגדר הדבר אין כי בפשיעה, החזקה

אביי אמר ב)אמנם, קח, קמא כשהוכר(בבא נשבע חנם ששומר

חנם שומר של השבועה כן, ואם שנגנבה. שידוע אף על הגנב,

השבועה! מעיקר כן היא פשע שלא

א) פשיעות: סוגי שני בין ומחלק ה'נתיבות' מוסיף לכן

המקרה. קודם פשיעה ב) המקרה. בשעת פשיעה

בגלגול, באה יד בה שלח שלא ששבועה הפוסקים וכתבו

מביא רואה, יש אם הא רואה", "אין - מהפסוקים זאת ודייקו

שאם ידו, שלח שלא מהשבועה גם הוא שהפטור מכאן ונפטר.

ידו. שלח שלא להישבע לו היה רואה שיש במקרה הרי כן, לא

ידי על באה אינה המקרה בשעת פשע שלא שבועה אכן,

היא אלא dreaydגלגול xwirהוא רואה" "יש של במקרה אך .

היה אם להעיד יכולים שהעדים מפני מהשבועה, נפטר אכן

לאו. אם באונס

אף על למקרה, הקודמת בפשיעה dxwndאבל mvryהוא

אפילו חייב ולכן לכן קודם פשע שמא לחוש יש גמור, באונס

העיקרון אמנם, הפשיעה). מחמת שבאו לתלות (שיש באונסים

נאנסה כי רואים שאנו מאחר כי בכך, בו חושדים שאין הוא

זו שבועה ולכן לכן, קודם שפשע לתלות לנו אין פשיעתו, בלא

גלגול. ידי על באה

בדברי לכאורה הסתירה את ה'נתיבות' מיישב זה לפי

הרמב"ם:

עליו 'ומגלגלין שכתב ד', rytבפרק `lyבפשיעה מדובר '

בתורת באה פשע שלא על השבועה כן ואם המקרה שקודם

פשע', שלא ראיה שהביא חנם 'שומר שכתב כאן ואילו גלגול,

עיקר וזה הגניבה, בעת עכשיו, פשע שלא שבועה על מדובר

השבועה.
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ה'תשע"א א' אדר ד' שלישי יום פיצויים? לתת חייבים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰àlL eâäpL íB÷î̈¤¨£¤Ÿ

Lå íékLäì.äðéãnä âäðîk ìkä ...ïtëì ìBëé Bðéà ¯ áéøòäì àl §©§¦§¤Ÿ§©£¦¥¨§ª¨©Ÿ§¦§©©§¦¨

וכגון המקום, מנהג על מבוססים מעסיקֿעובד מדיני רבים

שנת כל עבור חודש של פיצויים שפוטר לעובד להעניק המנהג

עבודה.

זרוע' ה'אור כתב שס"ו)והנה, סי' ב"מ ב'מרדכי' שההסתמכות(מובא

מנהג אבל המקום... חכמי ע"פ קבוע ב"מנהג רק היא מנהג על

הדעת". בשיקול כטועה אלא אינו התורה מן ראיה לו שאין

המהרי"ק ק"ב)אך הגמרא(שורש מדברי ב)מוכיח קטז, (ב"ק

ממשאה, חלק להשליך וזקוקים לסערה שנקלעה ספינה לענין

השווי לפי או המשא כמות לפי הנוסעים בין מתחלק הנטל האם

להלכה. תקף הציבור מנהג שגם הספנים", ממנהג ישנו "לא -

באיסור מנהג לגבי רק נאמרו זרוע' ה'אור שדברי פירש ולכן

הציבור. למנהג גם תוקף יש ממונות בדיני אך והיתר,

נאמרו זרוע' ה'אור דברי שהרי כך, על שתמהו יש אך

פועלים! בדיני כ"ב)(שו"תבמפורש סי' שבע .באר

הדשן' 'תרומת דברי לפי לתווך שמב)ויש בין(סי' המחלק

הנוגע דבר וכל וספנים חמרים מנהגי העיר, בני של מסים ענייני

אם כי מנהגם, אחר הולכים שבזה יחד, המצורפים לרבים

ביניהם תהא לעולם תורה, לדין דבר בכל להזדקק נצריכם

לרבים נוגעים שאינם ובתים פועלים שכירות במנהגי אך מריבה,

חכמים בדברי עיקר לו יש אם רק קובע המנהג יחד, המצטרפים

מהתורה. וראיה

כי פיטורין פיצויי לתת הלכתית חובה אין לכאורה זה לפי

הפוסקים. ידי על נקבע לא והמנהג שהצטרפו. ברבים מדובר לא

רק נאמרו שדבריו זרוע' ה'אור דברי את ליישב יתכן אך

דין את לבטל הבא המנהג כגון הלכה, לבטל הבא במנהג

הכוכבים, צאת עד החמה מזריחת עובדים שהפועלים הגמרא

הציבור. ידי על כשנקבע גם תקף הלכה מבטל שאינו מנהג אך

מחייב הפיצויים מנהג גם זה סי'ולפי מנהג' הלכות – ראובן 'בית (ראה

.ב')

ה'תשע"א א' אדר ה' רביעי יום תלין'? 'בל על עוברים אין מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö :BçeìL ¨¥¦§¥

ïðéà íäéðL ¯ úéaä ìòa ìò íëøëO :íäì øîà ,íéìòBt éì øëOe§Ÿ¦£¦¨©¨¤§©§¤©©©©©¦§¥¤¥¨

ïúlòt ïéàL éôì äæå ,ïøëO àlL éôì äæ ,ïéìz ìa íeMî ïéøáBò§¦¦©¨¦¤§¦¤Ÿ§¨¨§¤§¦¤¥§ª¨¨

.Bìöà¤§

לשלוחו"), אדם "אומר (ולא לשלוחו..." "האומר מהלשון

אף כי לכתחילה, כן לעשות שאין קדישין', 'מאמר בספר דייק

יעבור הפועלים, שכר ישולם לא אם תלין' 'בל על יעבור שלא

הרמב"ם כדברי ושוב", לך לרעך תאמר "אל מדרבנן האיסור על

ה' בהלכה סק"ד)להלן שלט סי' חו"מ תשובה .(פתחי

בשולחנו הזקן אדמו"ר י"ח)אך ושכירות שאלה מדברי(חו"מ הביא

א)הגמרא יא, פועלים(ב"מ לשכור נוהגים היו החכמים ש"גדולי

יהיו אם תעשה, בלא לעבור יבואו שלא כדי שליח... ע"י

מותר שהדבר הרי בזמנה", לפורעם פנאי להם יהיה ולא טרודים

לכתחילה.

כשישהה ושוב" לך לרעך תאמר "אל על עובר אינו ומדוע

התשלום את משהה כאשר הוא האיסור כי הפועלים? תשלום

עובר אינו פנאי, וחוסר מטרדה נובעת ההשהיה אם אך בכוונה

אמר) ד"ה שם .(תוס'

הש"ך הביא שליח, ע"י הפועלים את לשכור אפשר אי ואם

ב) ס"ק שם הפועל(חו"מ עם להתנות שיש חסידים' 'ספר בשם

לא כשיתבע "שמא בזמנו לפורעו יתחייב שלא מנת על ששוכרו

כאשר הרי הגדולה': ה'כנסת זה על ותמה לו". ליתן לך יהיה

לשכי לשלם כסף הבית לבעל תלין',אין ב'בל עובר אינו אכן רו

השכיר? עם כך על להתנות צריך ומדוע

כתב אדה"ז להתנות(שם)אך טוב שליח ע"י אפשר אי "אם

אלא לפרעו, שיכול בריוח מעות לו יהיה לא שמא השכיר... עם

כלומר, תעשה". בלא עובר ונמצא להוציאם ויצטרך לו יהיה

כאן אך תלין', ב'בל עובר אינו אכן כלל, מעות לו אין אם

לדברים ויוציאם בריוח" מעות לו יהיה "לא שמא הוא החשש

יפרע לא אם תלין' ב'בל יעבור כן כזה ובמקרה – אחרים

יתחייב שלא השכיר... עם להתנות "טוב ולכן בזמנו, לשכירו

בזמנו" י"ח)לפורעו ס"ק ושכירות שאלה יעקב, .(אמרי

ה'תשע"א א' אדר ו' חמישי יום עמו" "בעליו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰,úB÷Bðéz ãnìî§©¥¦

íBia ...ïälL øôBqäå ,ícä úà íäì æéwnäå ,äðéãnä éðáì òèBpäå§©¥©¦§¥©§¦¨§©©¦¨¤¤©¨§©¥¤¨¤©

elàî ãçàì øékOä Bà ìéàLä íà ,ïzëàìîa ÷ñòì Ba áLBé àeäL¤¥©£Ÿ¦§©§¨¦¦§¦¦§¦§¤¨¥¥

da òLt elôàå ,íéìòaa äøéîL Bæ éøä ¯ ízëàìîa ÷ñBò àeäL¤¥¦§©§¨£¥§¦¨©§¨¦©£¦¨©¨

.øeèt ¯ øîBMä©¥¨

רבא ב)לדברי צז, מציעא נחשבים(בבא בקהילה העובדים ,

המקבל של כעובדים רק ולא האזור, תושבי כל של כעובדים

יהיה התושבים, לאחד חפץ ישאילו אם ולכן, רגע. באותו שרות

נראה מקום, ומכל עמו'. 'בעליו כי נזק מכל פטור השואל

מחוץ מושאל החפץ ואם ממש העבודה בעת רק שמדובר

שואל. ככל דינו העבודה לשעות

לא בעתיד בעבודה להתחיל שהתחייבות מוכח רבא ומדברי

ללמד התחייב מורה למשל, ואם, עמו'. 'בעליו דין על תשפיע

שעוסק בשעה רק עמו' 'בעליו בגדר הוא הרי מסויימות, בשעות

של כעובד מוגדר אינו העבודה שלאחר בשעות ואילו בעבודתו

העיר. אנשי

לעיל ב)אמנם, מקבל(צד, שהשואל למרות כי הגמרא קובעת

הרי המשאיל, מרשות שהוציאו מרגע לאחריותו החפץ את
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העבודה על שסיכמו מרגע השואל של עובד נחשב המשאיל

עמו' 'בעליו ייחשב שהדבר כדי כן, ואם באמירה"). ("בעלים

התחיל לא המשאיל אם גם עבודה, על עקרונית בהסכמה די

בפועל! לעבוד

התוספות פרה)וביארו ד"ה עובדים(שם, נחשבים לא הבעלים :

הצדדים, שני בין כתוב לא הסכם בסיס על רק השואל של

או לעבודה מתכוננים הם כאשר רק עובדים נחשבים והבעלים

שאדם לפני להתחיל יכול העבודה יום כלומר, לעבודה. בדרכם

בפועל. לעבוד מתחיל או לעבודתו מגיע

באופן באמירה" "בעלים הביטוי את מסביר הר"ן ואילו

השואל של עובדים להיות הופכים הבעלים כלומר מילולי,

לעבוד. התחילו לא אם גם בדיבור העבודה על הסיכום ברגע

לעמוד מחוייב הוא הרי מחייב, אינו בעלֿפה שהסכם ואף

עולה". יעשו לא ישראל "שארית משום בדיבורו

ה'תשע"א א אדר ז' שישי יום הבדלה לפני הטמנה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰øçàúð íàå§¦¦§©¥

àeä íëç ãéîìz íàå .áiç ...ïøá÷ àìå ïøá÷ì éãk úaL éàöBîì§¨¥©¨§¥§¨§¨§Ÿ§¨¨©¨§¦©§¦¨¨

.ïøá÷ì éãk ìécáiL øçà ääLiL ãò áiç Bðéà ¯¥©¨©¤¦§¤©©¤©§¦§¥§¨§¨

את לעכב לשומר שמותר הזמן משך לגבי הראשונים נחלקו

אך הבוקר, אור עד להמתין יכול הרא"ש לדעת המעות: הטמנת

יותר. ולא שיבדיל" "אחר שישהה כתב הרמב"ם

אדם: לכל חכם תלמיד בין ההבדל בטעם תלויה והמחלוקת

בעצמו מבדיל חכם שתלמיד משום הוא הטעם הרמב"ם לדעת

לרכוש כדי מעותיו את לבקש יבוא ואולי מאחרים, שומע ולא

משנה)יין שבו(מגיד הזמן שיעור כדי אלא להמתין אין ולכן .

להבדיל מקפיד חכם שתלמיד סובר הרא"ש אך להבדיל. הספיק

יין מצא שלא ויתכן משקים, שאר או שכר על ולא היין על

מעותיו את ויקח יבוא ולכשימצא הלילה סי'בתחילת חו"מ (פרישה

סקי"ח) הבוקר,רצ"א אור עד ההטמנה את לעכב יכול השומר ולכן .

ההבדלה זמן שיעור לאחר עד רק להמתין רשאי אם כי

להמתין רשאי השומר אין ת"ח שאינו במפקיד הרי הממוצע,

מה כן לא (שאם מיד להטמין עליו אלא זה זמן משך אפילו

אדם). לכל חכם תלמיד בין ההבדל

מלאכה לעשות הנפקד את נחייב איך לתמוה: יש ועדיין

שהבדיל קודם המעות) שם)(הטמנת ופרישה ?(ב"י

שלא מקפיד אינו רגיל שאדם לומר יש הרמב"ם לדעת

גם זו בשעה לעסוק חייב ולכן הבדלה, קודם במלאכתו לעסוק

הפיקדון שם)בהטמנת .(ב"ח

חייב הנפקד אין לעולם הרמב"ם לדעת שגם מפרשים, ויש

יכול חכם תלמיד שכשהמפקיד אלא ההבדלה, קודם להטמין

שמא הבדיל לא עדיין שהמפקיד שיודע זמן כל להמתין הנפקד

לאחר מיד להטמין חייב אדם בכל אך מעותיו, את ליטול יבוא

בעצמו למלך)שמבדיל .(משנה

ה'תשע"א א אדר ח' קודש שבת שונות פשיעות שתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰àéáäL ípç øîBL¥¦¨¤¥¦

Ba çìL ànL íéøîBà ïéàå ,äòeáMî øeèt ¯ da òLt àlL äéàø§¨¨¤Ÿ¨©¨¨¦§¨§¥§¦¤¨¨©

.ãáàiL íã÷ ãé̈Ÿ¤¤Ÿ©

המרכזית שהשבועה עולה מהם כאן, הרמב"ם דברי לכאורה,

סותרים בגלגול, באה אינה זו ושבועה פשע שלא שבועה היא

לעיל ה"א)לדבריו אבד,(פ"ד או ונגנב בחנם חבירו אצל "המפקיד

פשע שלא השבועה בתוך עליו ומגלגלין ונפטר... נשבע זה הרי

השומרין"! כדרך שמר אלא בה

המשפט' ה'נתיבות סק"ב)ומבאר ה סי' :(חו"מ

פשע, שלא השבועה בעיקר להישבע צריך אינו חנם שומר

צריך שכר שומר ואילו כפושע, אותו מחזיקים אנו אין כי

בכך (ואין גרמה רשלנותו שמא חוששים כי שנאנסה להישבע

כפשיעה). מוגדר הדבר אין כי בפשיעה, החזקה

אביי אמר ב)אמנם, קח, קמא כשהוכר(בבא נשבע חנם ששומר

חנם שומר של השבועה כן, ואם שנגנבה. שידוע אף על הגנב,

השבועה! מעיקר כן היא פשע שלא

א) פשיעות: סוגי שני בין ומחלק ה'נתיבות' מוסיף לכן

המקרה. קודם פשיעה ב) המקרה. בשעת פשיעה

בגלגול, באה יד בה שלח שלא ששבועה הפוסקים וכתבו

מביא רואה, יש אם הא רואה", "אין - מהפסוקים זאת ודייקו

שאם ידו, שלח שלא מהשבועה גם הוא שהפטור מכאן ונפטר.

ידו. שלח שלא להישבע לו היה רואה שיש במקרה הרי כן, לא

ידי על באה אינה המקרה בשעת פשע שלא שבועה אכן,

היא אלא dreaydגלגול xwirהוא רואה" "יש של במקרה אך .

היה אם להעיד יכולים שהעדים מפני מהשבועה, נפטר אכן

לאו. אם באונס

אף על למקרה, הקודמת בפשיעה dxwndאבל mvryהוא

אפילו חייב ולכן לכן קודם פשע שמא לחוש יש גמור, באונס

העיקרון אמנם, הפשיעה). מחמת שבאו לתלות (שיש באונסים

נאנסה כי רואים שאנו מאחר כי בכך, בו חושדים שאין הוא

זו שבועה ולכן לכן, קודם שפשע לתלות לנו אין פשיעתו, בלא

גלגול. ידי על באה

בדברי לכאורה הסתירה את ה'נתיבות' מיישב זה לפי

הרמב"ם:

עליו 'ומגלגלין שכתב ד', rytבפרק `lyבפשיעה מדובר '

בתורת באה פשע שלא על השבועה כן ואם המקרה שקודם

פשע', שלא ראיה שהביא חנם 'שומר שכתב כאן ואילו גלגול,

עיקר וזה הגניבה, בעת עכשיו, פשע שלא שבועה על מדובר

השבועה.
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הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל. על נׁשּבע - חּנם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשֹומר
ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן ּׂשכר19חּוץ נֹוּׂשא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת האבדה את מׁשּלמין - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׂשֹוכר
אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסין

ּבּים ׁשּטבעה ּבספינה הּדבר ּבלסטים20ׁשאבד נלקח אֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגדֹולים21מזּין אנסין מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,22. ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָֹֻ

הׁשאילֹו23הּמפקיד‚. אֹו ּבּׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם הּׂשּכירֹו, הּדבר24אֹו עם ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּכלּום25ׁש ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ּׂשכרן אֹו אפּלּו26ּלהן . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפטּור.27ּפׁשע זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר ּבּדבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבא28ׁשּנאמר הּוא ּׂשכיר אם יׁשּלם, לא עּמֹו ּבעליו אם : ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּׂשכרן אֹו הּבעלים ּכׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּׂשכרֹו.
ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על אף החפץ, ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
ונעּׂשה החפץ נטל אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגנבה
אף ׁשאלן, אֹו הּבעלים ּׂשכר ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּור הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין הּבעלים ׁשהיּו ּפי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפי יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם; זה הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

למדּו ּפי29הּׁשמּועה על אף הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; - והּמיתה הּגנבה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו

- הּׁשבּיה אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשאלה,
הּׁשֹומרין לׁשאר הּדין והּוא ּפטּורין.30חּיב. ּבּבעלים ׁשּכּלן , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּפטּור - ּבּבעלים ּפׁשיעה .31אפּלּו ְְֲִִִַָָָ
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשּיתּבאר ּכמֹו להׁשאיל32חּיב, רּׁשאי הּׁשֹואל ואין אפּלּו33. . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא - מצוה עֹוּׂשה בֹו ׁשּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאל

לאחר אפּלּו34יׁשאילּנּו להּׂשּכיר. רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
לאחר יּׂשּכירּנּו לא - ּתֹורה ספר אֹומר35הּׂשּכירֹו זה ׁשהרי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
אחר ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין הּׁשֹומר36לֹו: עבר .37 ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם ׁשני: לׁשֹומר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומסר
ונאנס הּׁשֹומרין יׁש38ּכדר ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עדים ׁשם אין ואם ׁשּנאנס; הראׁשֹון39עדים הּׁשֹומר חּיב - ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּוא ויעּׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני לּבעלים, דין40לׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּׁשני הּׁשֹומר ּומסר41עם חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו . ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּׂשכר לֹו:42לׁשֹומר לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

נאמן אינֹו וזה להּׁשבע, אצלי נאמן היה43אּתה אם ,לפיכ . ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתמיד להפקיד הּבעלים זה44דר הּׁשניאצל45ּדבר הּׁשֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אֹומר הּוא ׁשהרי מּלׁשּלם; ּפטּור הראׁשֹון הּׁשֹומר זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אמׁש הׁשאלּתם, אֹו אצלי ׁשהפקדּתם הּדבר זה 46לּבעלים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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מה שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון, ובעל השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר נושא
מעולה, שמירה שמר שלא מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא השומר מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה שבורה והם למונעם, תחבולה שאין הלכה19)והנזקים ופיקדון שאלה מהלכות א בפרק
כט:20)א. מציעא וצג:21)בבא בסכנה.22)שם, כרוכה ובגמרא23)שהצלתם צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין

בשומרים. הדין שהוא למדו (צה.) השואל.24)שם או שהופקד החפץ אלא25)בעל עצמה, עבודה באותה לעשות דוקא לאו
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת מלאכה שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו שפטור26)אפילו משמע, מלשונו

בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן ובקצות ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה (ראה השומרים משבועת גם
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה שחייב ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות ראייה והביא

ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב פסק לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אחא27)אולם רב מחלוקת
כאן). מיימוניות הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע, לקולא רבינו ופסק שם דין29)בשואל.28)ורבינא כלומר,

"בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן כך לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה, מפורש אינו זה
"אם אומר: אחד וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת ולא שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו אין
אנו ומוכרחים חייב. מהם באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו שיהיה שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו
פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה פירשה ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם באחת מובנה "עימו" שהמלה לפרש

ומזונותיה. בפרה והטיפול האונס חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה ששעת שכר30)ומסתבר, שומר חינם, שומר
ואנו לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
פטורים. בבעלים השומרים שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים, שאר דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים

בשואל.31) כמו השומרים ג.32)בכל הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד "אין33)בפרק א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא
לו נותן כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים זה ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי השואל

אחר. ביד פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו מפני בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית ואין34)בעל
דתיעבי לאינש ליה "ניחא אומרים שישאנו במקום בממונו") מצוה שתיעשה אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה ד

כט:). שם (גמרא בו כשישתמש יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין שהרי הספר, לאיבוד שם.35)לחשוש
כט.36) הבעלים.37)גיטין רצון (ראה38)על בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין בטענה לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

פקדוני שיהיה רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא בבא (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש שבמקום בסמוך)
משנה). (לחם לשלם חייב אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה השומר על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד

שבועה.39) חיוב כאן הראשון.40)ויש השומרים.41)השומר שבועת חייב42)משביעו שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף
חינם. שומר משמירת מעולה יותר שמירה להישבע,43)לשמור יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא כדברי בשבועה.

נשבע זה הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים. לשלם הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו שהרי
משנה). (מגיד קרובות.44)ופטור זה.45)לעיתים פיקדון של קצר.46)כערכו זמן לפני - והכוונה "אמש" דוקא לאו
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meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd '` xc` 'gÎ'a -

ה'תשע"א א' אדר ב' ראשון יום

צדק מׁשּפטי ּבלמדי לבב, ּביׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָאֹוד
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סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ג. ּופּקדֹון. ׁשאלה הלכֹות ב. ּׂשכירּות. הלכֹות ְְְְְִִִִִֵָָא.
נחלֹות. הלכֹות ה. ונטען. טֹוען הלכֹות ד. ולוה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹמלוה

zExikV zFkld¦§§¦
מצֹות וארּבע עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש

ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ב)1לא ּׂשכר. וׁשֹומר ּׂשכיר ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּביֹומֹו ּׂשכיר ּׂשכר אחר2לּתן ּׂשכיר ּׂשכר יאחר ׁשּלא ג) . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּיאכל3זמּנֹו ד) ּבֹו4. ׁשעֹוּׂשה המחּבר מן ׁשּלא5הּׂשכיר ה) . ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
מלאכה ּבׁשעת המחּבר מן הּׂשכיר יֹולי6יאכל ׁשּלא ו) . ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשֹור יחסם ׁשּלא ז) ּׁשּיאכל. מה על יתר ּבידֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּׂשכיר
ְִּבדיׁשֹו.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבּתֹורה‡. נאמרּו ׁשֹומרים יׁש2ארּבעה דינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
חּנם3להם ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ואּלּו והּׁשֹואל4. ,5, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּׂשכר והּׂשֹוכר6ונֹוּׂשא ,7. ְְֵֵַָָ
הּפּקדֹון·. ׁשּנגנב חּנם, ׁשֹומר ׁשּלהן: דינין ׁשלׁשה הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו

אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
נׁשּבע8ּגדֹול זה הרי - נׁשּבית אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

הּׁשֹומרין ּכדר ּופטּור9ׁשּׁשמר מּבית10, וגּנב ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
האלהים אל הּבית ּבעל ונקרב וגֹו', -11האיׁש הּׁשֹואל . ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשארעֹו ּבין נגנב אֹו הּׁשאּול הּדבר ׁשאבד ּבין הּכל, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשּלם
מּזה ּגדֹול נׁשּברה12אנס אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ּכתּוב ׁשּכ נׁשּבית; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָאֹו
יׁשּלם ׁשּלם אחד13עּמֹו ּדין ׁשניהם - הּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר נֹוּׂשא . ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

להן ּׂשכר14יׁש ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור הּדבר אבד אֹו נגנב אם : ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מׁשּלמים אּלּו הרי - ׁשמירתֹו ּגדֹול15על אנס ארעֹו ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

אֹו נׁשּבית אֹו נׁשּברה אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָמּזה,
ּופטּורין ׁשּנאנסה, נׁשּבעין אּלּו הרי - ׁשּנאמר:16נטרפה . ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּוכתיב: וגֹו'; יי ׁשבּועת ראה, אין נׁשּבה אֹו נׁשּבר אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּומת
וגֹו' לבעליו יׁשּלם מעּמֹו, יּגנב ּגנב אֹומר17אם נמצאת .18: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
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ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, כהֿכו).4)שם.3)דברים כג, (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה
מלאכתו.5) מלאכה"].6)ונגמרה גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד מלאכתו נגמרה סוגי1)ולא ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה ואחריות בתורה שנאמרו וֿיד.2)השומרים כב, דין3)שמות - והשוכר שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם יתבאר,4)אחד ב בהלכה בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל

נאמרה). חינם בשומר זו יגֿיד.5)שפרשה זו6)שם שפרשה יתבאר ב בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר יד.7)בשומר באונס9)גמור.8)שם אפילו לשלם חייב כראוי שמר שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא

הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו השתמש שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך כך שארעו נשבע וכן גמור.
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא (בבא מד:).10)אותו (שבועות מציעא11)מלשלם (בבא חז"ל ואמרו

(שם חז"ל זאת ולמדו כאן מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא לשבועה זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:)
חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו בפרשה התורה שחייבה ממה צד:)
השנייה והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו הנאה כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה גניבה על בתשלומים התורה

שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם ואבידה.12)המחייבת ואבידה13)מגניבה בגניבה חייב שהשואל בתורה נתפרש לא
שחייב שואל בסמוך), (כמבואר ואבידה בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר וחומר מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו
(שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין וחומר קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא דין אינו ומתה, בשבורה
על נוסף באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה הפרשה עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי שכתוב ממה

לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה דינו14)חיובי - בתורה שמירתו דין פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
בו משתמש והשוכר שמירתו בעד שכר מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה נהנים ששניהם מפני שכר. כשומר

שווה. דינם לפיכך - בשמירה15)לצורכו לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע מאורע כל על באחריות חייב שכר שהשומר
היום. כל ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה והרי ואפילו16)- אלו אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי

בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה ולא שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה לא17)אונס "הטריפה וכתוב
אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה מה מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה נתפרשה שלא ואבידה ישלם".
והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה בשמירה לחיסרון האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא לפשיעה שקרובה

האבידה.שמ על שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע בידו שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך רו
נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה בגניבה השומר את המחייבת שהפרשה למעלה שחלוקת18)[נתבאר למד, אתה שאמרנו ממה

והוא, מבואר, בו היושר ואופני לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק ג חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם
בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול. מן פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו תועלת שאין חינם, ששומר
אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול, חייב אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת ושואל הממון,



עט zexiky zekld - '` xc` 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכל, את מׁשּלם - והּׁשֹואל הּכל. על נׁשּבע - חּנם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשֹומר
ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן ּׂשכר19חּוץ נֹוּׂשא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

על ונׁשּבעין הּגנבה, ואת האבדה את מׁשּלמין - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׂשֹוכר
אֹו ּוטרפה, ּומתה ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסין

ּבּים ׁשּטבעה ּבספינה הּדבר ּבלסטים20ׁשאבד נלקח אֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגדֹולים21מזּין אנסין מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,22. ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָֹֻ

הׁשאילֹו23הּמפקיד‚. אֹו ּבּׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם הּׂשּכירֹו, הּדבר24אֹו עם ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּכלּום25ׁש ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ּׂשכרן אֹו אפּלּו26ּלהן . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפטּור.27ּפׁשע זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר ּבּדבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבא28ׁשּנאמר הּוא ּׂשכיר אם יׁשּלם, לא עּמֹו ּבעליו אם : ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּׂשכרן אֹו הּבעלים ּכׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּׂשכרֹו.
ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על אף החפץ, ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
ונעּׂשה החפץ נטל אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגנבה
אף ׁשאלן, אֹו הּבעלים ּׂשכר ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּור הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין הּבעלים ׁשהיּו ּפי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפי יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם; זה הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

למדּו ּפי29הּׁשמּועה על אף הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; - והּמיתה הּגנבה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו

- הּׁשבּיה אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשאלה,
הּׁשֹומרין לׁשאר הּדין והּוא ּפטּורין.30חּיב. ּבּבעלים ׁשּכּלן , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּפטּור - ּבּבעלים ּפׁשיעה .31אפּלּו ְְֲִִִַָָָ
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשּיתּבאר ּכמֹו להׁשאיל32חּיב, רּׁשאי הּׁשֹואל ואין אפּלּו33. . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא - מצוה עֹוּׂשה בֹו ׁשּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאל

לאחר אפּלּו34יׁשאילּנּו להּׂשּכיר. רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
לאחר יּׂשּכירּנּו לא - ּתֹורה ספר אֹומר35הּׂשּכירֹו זה ׁשהרי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
אחר ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין הּׁשֹומר36לֹו: עבר .37 ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם ׁשני: לׁשֹומר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומסר
ונאנס הּׁשֹומרין יׁש38ּכדר ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עדים ׁשם אין ואם ׁשּנאנס; הראׁשֹון39עדים הּׁשֹומר חּיב - ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּוא ויעּׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני לּבעלים, דין40לׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּׁשני הּׁשֹומר ּומסר41עם חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו . ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּׂשכר לֹו:42לׁשֹומר לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

נאמן אינֹו וזה להּׁשבע, אצלי נאמן היה43אּתה אם ,לפיכ . ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתמיד להפקיד הּבעלים זה44דר הּׁשניאצל45ּדבר הּׁשֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אֹומר הּוא ׁשהרי מּלׁשּלם; ּפטּור הראׁשֹון הּׁשֹומר זה הרי -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אמׁש הׁשאלּתם, אֹו אצלי ׁשהפקדּתם הּדבר זה 46לּבעלים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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מה שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון, ובעל השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר נושא
מעולה, שמירה שמר שלא מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא השומר מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה שבורה והם למונעם, תחבולה שאין הלכה19)והנזקים ופיקדון שאלה מהלכות א בפרק
כט:20)א. מציעא וצג:21)בבא בסכנה.22)שם, כרוכה ובגמרא23)שהצלתם צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין

בשומרים. הדין שהוא למדו (צה.) השואל.24)שם או שהופקד החפץ אלא25)בעל עצמה, עבודה באותה לעשות דוקא לאו
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת מלאכה שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו שפטור26)אפילו משמע, מלשונו

בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן ובקצות ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה (ראה השומרים משבועת גם
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה שחייב ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות ראייה והביא

ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב פסק לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אחא27)אולם רב מחלוקת
כאן). מיימוניות הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע, לקולא רבינו ופסק שם דין29)בשואל.28)ורבינא כלומר,

"בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן כך לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה, מפורש אינו זה
"אם אומר: אחד וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת ולא שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו אין
אנו ומוכרחים חייב. מהם באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו שיהיה שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו
פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה פירשה ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם באחת מובנה "עימו" שהמלה לפרש

ומזונותיה. בפרה והטיפול האונס חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה ששעת שכר30)ומסתבר, שומר חינם, שומר
ואנו לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
פטורים. בבעלים השומרים שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים, שאר דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים

בשואל.31) כמו השומרים ג.32)בכל הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד "אין33)בפרק א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא
לו נותן כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים זה ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי השואל

אחר. ביד פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו מפני בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית ואין34)בעל
דתיעבי לאינש ליה "ניחא אומרים שישאנו במקום בממונו") מצוה שתיעשה אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה ד

כט:). שם (גמרא בו כשישתמש יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין שהרי הספר, לאיבוד שם.35)לחשוש
כט.36) הבעלים.37)גיטין רצון (ראה38)על בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין בטענה לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

פקדוני שיהיה רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא בבא (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש שבמקום בסמוך)
משנה). (לחם לשלם חייב אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה השומר על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד

שבועה.39) חיוב כאן הראשון.40)ויש השומרים.41)השומר שבועת חייב42)משביעו שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף
חינם. שומר משמירת מעולה יותר שמירה להישבע,43)לשמור יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא כדברי בשבועה.

נשבע זה הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים. לשלם הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו שהרי
משנה). (מגיד קרובות.44)ופטור זה.45)לעיתים פיקדון של קצר.46)כערכו זמן לפני - והכוונה "אמש" דוקא לאו
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אֹו ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט. וׁשל יּׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשהּקׁשּו העבדים, ויצאּו קרקעֹות. יצאּו - ּבהמה וכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻכלים
ויצאּו ממֹון. ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות, ויצאּו ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלקרקעֹות.
עֹובדי נכסי ויצאּו רעהּו. אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָהקּדׁשֹות,
והּקרקעֹות והּׁשטרֹות העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָּכֹוכבים.
אֹו ּׂשכר ונֹוּׂשא נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוההקּדׁשֹות

ּבאחריּותן. חּיב - מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּׂשֹוכר
ׁשבּועת·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָותּקנּו

ּבהקּדׁשֹות.הּׁש יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ֹומרין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
חּיב‚. - בהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה

מּדין אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם.
על חּנם ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּומתה ואבדה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּגנבה
וקרקעֹות ּובעבדים יּׁשבע, - אבדּו אֹו ונגנבּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָמּטלטלין
ּׂשכר, ׁשֹומר היה אם וכן מּׁשבּועה; ּפטּור - ְְְִִֵֵָָָָָָָּוׁשטרֹות
ּבאּלּו; מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ּגנבה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשּלם
הּוא, מּזיק - הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם. חּיב - ּבּה ּפׁשע אם ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
מּטלטלין. הּמּזיק לדין קרקע הּמּזיק ּדין ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַואין
רּבֹותי: הֹורּו וכן לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, זה הּוא אמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָודין
חּנם, ּבׁשמירּות ּבין ּבאריסּות ּבין לׁשֹומר, ּכרמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהּמֹוסר
ולא ּופׁשע מּׁשּלֹו, יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהתנה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּידים. ׁשהפסיד ּכמי חּיב - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשה

ּפנים. ּכל על חּיב - ּבּידים ְִִִִֶַַַַָָָָׁשהפסיד
היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר דבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר

הּׁשֹומרין. ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבים
ּבעת‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד

הקּדיׁש ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר; מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכ ואחר ׁשהפקיד ּכֹוכבים עֹובד וכן הּׁשֹואל; ּביד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין, ּדיני ּכל ּבהן אין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתּגּיר

יּׂשראל. ונכסי הדיֹוט נכסי וסֹופן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָּתחּלתן
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה. ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה ׁשל הּׁשמּור ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
.Êהּגדֹול זה הרי - הׁשאילֹו אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

נׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו לּקטן. הּׁשֹומרים ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
ׁשּכל קטן; טענת על נׁשּבעין אין ׁשּנאמר: ּכדי הּקטן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטענת

היא. ׁשּמא ׁשבּועת ׁשבּועתן - ְְְִִֶַַָָָהּׁשֹומרין
.Áּתּקנּו ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּכדר

לֹו: ואמר זה, לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,לפני הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנח
ׁשֹומר לא אינֹו - לפני הּבית הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנח
מחרים אבל ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ּׂשכר, ׁשֹומר ולא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹחּנם
ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ולא ׁשּלֹו הּפּקדֹון ׁשּלקח מי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל
את הּמּׂשּכיר אֹו הּמׁשאיל אֹו הּמפקיד אחד בזה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּיֹוצא
ּכיון להן. יׁש אחד ּדין - ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹחברֹו

זה הרי - מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו לֹו ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָנׁשּבע
הּׁשאּול הּדבר היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשבּועה,
נׁשּבע הּׁשֹומר זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמּׂשּכר אֹו הּמפקד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻאֹו
ּבמקצת. להֹודיה צרי הּׁשֹומרים מן אחד ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעליו,

.Ë- והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם. ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל. ּבּכל חּיבין להיֹות וּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
ולא קנין צרי ואין קּים, - ממֹון ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבממֹון

ִֵעדים.
.Èׁשם היה לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה: ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ׁשּלא ּבּה ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת הּׁשֹומר נׁשּבע - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּתנאי
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡Èהּנח אּלא אמרּתי לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען
אּלא קּבלֹו ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר לֹו נעּׂשיתי ולא ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפני
אּבדֹו ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו: וכֹולל זֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבדר

לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּידים,
.·È,הפקדּתי אֹו ,הּׂשּכרּתי אֹו ,הׁשאלּתי אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

היה, ּכן ׁשאמר: אֹו מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּלה
ּבינינּו נׁשארה ולא הּׁשמירה, ונסּתּלקה ,ל החזרּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
ּבּמה ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתביעה
אֹו הפקיד אם אבל ׁשטר; ׁשם היה ּכׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
הרי - ל החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָהּׂשּכיר
חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹומר
לֹומר נאמן מלאכה, ּבׁשעת מתה - והּׁשֹואל אבד, אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנגנב
הּתֹורה מן נׁשּבע - ׁשּנאנס טען ׁשאם ּוכׁשם ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזרּתי;
ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע - החזרּתי טען אם ּכ חפץ, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא נאנסּו, ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשהיה
ראיה להביא חּיב היה אם אבל טענתֹו; על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָלהביא
אּלא החזרּתי, לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ויּׁשבע וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאין
אבל ׁשטר; עליו ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנקיטת
נׁשּבעין אינן - לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאר

הּסת. ֵֶֶָאּלא

ׁשליׁשי 1ּפרק
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אם‡. ּומתה: ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר
על ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאנס
הביא לא ואם ׁשֹומרים; מּׁשבּועת אף ויּפטר ׁשּנאנס, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטענתֹו
ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ראה, אין ׁשּנאמר: יׁשּלם. - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹראיה
ׁשם אין - ראיה להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשניהם.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים, משיכה שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים, ולא במטלטלים,
החפץ. שמירת כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין אי1)שהפקיד, ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

טרף. חיות מציפורני או גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים אונס זה

zexiky zekld - '` xc` 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אני ׁשהפקדּתי זה אצל אֹותֹו מפקידין .48אצלֹו47הייתם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו49והּוא ימעט ּכיצד ׁשמירתֹו. ימעט ּכגֹון50ׁשּלא ? ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבּׂשכר אצלֹו מפקד הּׁשני51ׁשהיה אֹותֹו אצל והפקידֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבחּנם;

ׁשמירתֹו ּומעט הֹואיל ּומׁשּלם52ּבּׂשכר. הּוא ּפֹוׁשע אף53- . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבּבעלים ׁשּׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי הּדבר54על הֹוציא הּוא הרי - ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

אחר ׁשֹומר ליד מּידֹו .55הּׁשמּור ְִֵֵַַַָָ
ׁשֹומר‰. ּבּה ׁשּיּפטר הראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָואם

ּפטּור זה הרי - ׁשמירתֹו ּכדין ּׂשכר56ראׁשֹון ׁשֹומר ּכיצד? . ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
הביא אם חּנם, לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה הּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתן
הּׁשֹומר הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ׁשּמתה עדים הּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשֹומר

בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. .57הראׁשֹון ְִֵֵֶַָָָֹ
.Âאחר לׁשֹומר ׁשּמסר -58ׁשֹומר ומתה ּבׁשמירתֹו, והֹוסיף , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

והׁשאילּה59אהההנ מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? לּבעלים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכדרּכּה ּומתה חּיב60לאחר, והּׁשֹואל הֹואיל הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עֹוּׂשה הּׂשֹוכר זה ׁשאין לּבעלים; הּפרה דמי יחזרּו - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכל
חברֹו ׁשל ּבפרתֹו ּבידֹו61סחֹורה היה בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

הראׁשֹון והּׁשֹומר הֹואיל לבעליו, אחר ּביד וׁשּלחֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּפּקדֹון,
ּבאחריּותֹו לחזר62חּיב ּבא אם הּבעלים, ליד ׁשּיּגיע עד ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

מחזיר - הּׁשני הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון החזק63ּולהחזיר ואם . ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָֻ
ּכפרן הראׁשֹון מּיד64הּׁשֹומר הּפּקדֹון להחזיר יכֹול אינֹו - ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּׁשני ׁשל65הּׁשֹומר ּבאחריּותֹו הּפּקדֹון ׁשעדין ּפי על אף , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
.66ראׁשֹון ִ
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אינן‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין דינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשלׁשה
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ואם47) אדם, של נאמנותו בןֿלילה שתשתנה מצוי הדבר שאין השני, השומר של ובמצבו בנאמנותו שינוי שום חל לא כלומר,
שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול הראשון השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד, שנעשה נאמנותו, נשתנה

משנה). (כסף אצלו להפקיד רגילים שם).48)היו (רי"ף וייפטר השני רגילים49)ויישבע הבעלים היו שאם שאמרנו מה
הראשון. פטור השני אצל אצלו.50)להפקיד להפקיד רגילים שהבעלים למי שמסרו אפילו חייב, הראשון בתורת51)ויהא

כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה בגניבה לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר המפקיד52)שכירות והרי
שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו אם וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה שכר לשומר שמסרו במה דעתו גילה

שוכר. משמירת מעולה יותר שהיא שואל מתה53)בשמירת כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס שאירע טוען השני אם אפילו
את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר שמסר בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר שכר בשומר כדרכה
שברגיל למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל התחייבתי לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים, הראשון
הדעת, על ומתקבל בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין שאינו לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד
וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה השמירה דיני השני לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה למעשה מראש מסכים שהמפקיד
לא שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה לשני להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו השני נעשה
ולפיכך, הראשון, מצד כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים היו לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בשבועה לשני להאמין המפקיד מחובת בבעלים54)אין שפשיעה ג, בהלכה למעלה ואמרנו
שהוא. תשלום מכל אותו פטרה שהתורה נשכרו55)פטור, שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים רק פוטרת בבעלים ופשיעה

האירוע על חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני, שברשות מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו נשאלו או
בפיקדון להשתמש לו אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל שהמדובר לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות
קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בו פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה ויוצא מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך
לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר במקום "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא זה לביאורו ובהתאם כט.
המשפט (נתיבות מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים מן רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט בזה יש

ל). קטן סעיף בעל56)שם של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר פטור שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
חייב באונס וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו בפשיעה "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד הפיקדון
לאונס סיבה שום לפשיעה לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה בין סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא

משנה). לחם וראה מו קטן סעיף רצא סימן משפט חושן (ש"ך בסוף כגון57)שבא הראשון, השומר את גם פוקד שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס סעיף58)שבא שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים השמירה את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון

ב). פטור.59)קטן והראשון לשלם חייב שהשני הפסד אירע60)כשאירע שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע יסכים שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי רבי61)בנוכחותו, כדברי

וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס (במקרה למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה: בדין חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי
סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר. ישלם והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור כדרכה שמתה להישבע)
כאילו לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה הפרה הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו? של בפרתו
של דינו בעל הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את השאיל כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא

שם). (רא"ש המשלח62)השואל ונפטר השליח אצל להפקיד רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית בדרך הפיקדון של
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל (כמבואר הפיקדון מרשותו63)מאחריות הפיקדון יצא לא כלומר,

ולוה מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה שהשליח הדין שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה בפיקדון הבעלים זכו ִַולא
הנפקד, של אחריותו תסולק שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו שאין אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה

יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו וכפר.64)ויהא הפיקדון להחזיר לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, זה65)בפיקדון שבמקרה
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע בפיקדון זכה ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של שרצונו הדעת על מתקבל

השליח.66) ידי על לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם. אלא1)ברייתא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר
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אֹו ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט. וׁשל יּׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשהּקׁשּו העבדים, ויצאּו קרקעֹות. יצאּו - ּבהמה וכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻכלים
ויצאּו ממֹון. ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות, ויצאּו ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלקרקעֹות.
עֹובדי נכסי ויצאּו רעהּו. אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָהקּדׁשֹות,
והּקרקעֹות והּׁשטרֹות העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָּכֹוכבים.
אֹו ּׂשכר ונֹוּׂשא נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוההקּדׁשֹות

ּבאחריּותן. חּיב - מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּׂשֹוכר
ׁשבּועת·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָותּקנּו

ּבהקּדׁשֹות.הּׁש יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ֹומרין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
חּיב‚. - בהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה

מּדין אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם.
על חּנם ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּומתה ואבדה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּגנבה
וקרקעֹות ּובעבדים יּׁשבע, - אבדּו אֹו ונגנבּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָמּטלטלין
ּׂשכר, ׁשֹומר היה אם וכן מּׁשבּועה; ּפטּור - ְְְִִֵֵָָָָָָָּוׁשטרֹות
ּבאּלּו; מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ּגנבה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשּלם
הּוא, מּזיק - הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם. חּיב - ּבּה ּפׁשע אם ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
מּטלטלין. הּמּזיק לדין קרקע הּמּזיק ּדין ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַואין
רּבֹותי: הֹורּו וכן לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, זה הּוא אמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָודין
חּנם, ּבׁשמירּות ּבין ּבאריסּות ּבין לׁשֹומר, ּכרמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהּמֹוסר
ולא ּופׁשע מּׁשּלֹו, יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהתנה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּידים. ׁשהפסיד ּכמי חּיב - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשה

ּפנים. ּכל על חּיב - ּבּידים ְִִִִֶַַַַָָָָׁשהפסיד
היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר דבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר

הּׁשֹומרין. ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבים
ּבעת‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד

הקּדיׁש ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר; מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכ ואחר ׁשהפקיד ּכֹוכבים עֹובד וכן הּׁשֹואל; ּביד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין, ּדיני ּכל ּבהן אין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתּגּיר

יּׂשראל. ונכסי הדיֹוט נכסי וסֹופן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָּתחּלתן
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה. ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה ׁשל הּׁשמּור ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
.Êהּגדֹול זה הרי - הׁשאילֹו אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

נׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו לּקטן. הּׁשֹומרים ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
ׁשּכל קטן; טענת על נׁשּבעין אין ׁשּנאמר: ּכדי הּקטן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטענת

היא. ׁשּמא ׁשבּועת ׁשבּועתן - ְְְִִֶַַָָָהּׁשֹומרין
.Áּתּקנּו ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּכדר

לֹו: ואמר זה, לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,לפני הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנח
ׁשֹומר לא אינֹו - לפני הּבית הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנח
מחרים אבל ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ּׂשכר, ׁשֹומר ולא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹחּנם
ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ולא ׁשּלֹו הּפּקדֹון ׁשּלקח מי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל
את הּמּׂשּכיר אֹו הּמׁשאיל אֹו הּמפקיד אחד בזה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּיֹוצא
ּכיון להן. יׁש אחד ּדין - ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹחברֹו

זה הרי - מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו לֹו ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָנׁשּבע
הּׁשאּול הּדבר היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשבּועה,
נׁשּבע הּׁשֹומר זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמּׂשּכר אֹו הּמפקד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻאֹו
ּבמקצת. להֹודיה צרי הּׁשֹומרים מן אחד ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעליו,

.Ë- והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם. ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל. ּבּכל חּיבין להיֹות וּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
ולא קנין צרי ואין קּים, - ממֹון ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבממֹון

ִֵעדים.
.Èׁשם היה לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה: ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ׁשּלא ּבּה ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת הּׁשֹומר נׁשּבע - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּתנאי
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡Èהּנח אּלא אמרּתי לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען
אּלא קּבלֹו ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר לֹו נעּׂשיתי ולא ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפני
אּבדֹו ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו: וכֹולל זֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבדר

לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּידים,
.·È,הפקדּתי אֹו ,הּׂשּכרּתי אֹו ,הׁשאלּתי אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

היה, ּכן ׁשאמר: אֹו מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּלה
ּבינינּו נׁשארה ולא הּׁשמירה, ונסּתּלקה ,ל החזרּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
ּבּמה ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתביעה
אֹו הפקיד אם אבל ׁשטר; ׁשם היה ּכׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
הרי - ל החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָהּׂשּכיר
חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹומר
לֹומר נאמן מלאכה, ּבׁשעת מתה - והּׁשֹואל אבד, אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנגנב
הּתֹורה מן נׁשּבע - ׁשּנאנס טען ׁשאם ּוכׁשם ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזרּתי;
ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע - החזרּתי טען אם ּכ חפץ, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא נאנסּו, ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשהיה
ראיה להביא חּיב היה אם אבל טענתֹו; על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָלהביא
אּלא החזרּתי, לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ויּׁשבע וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאין
אבל ׁשטר; עליו ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנקיטת
נׁשּבעין אינן - לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאר

הּסת. ֵֶֶָאּלא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אם‡. ּומתה: ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר
על ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאנס
הביא לא ואם ׁשֹומרים; מּׁשבּועת אף ויּפטר ׁשּנאנס, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטענתֹו
ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ראה, אין ׁשּנאמר: יׁשּלם. - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹראיה
ׁשם אין - ראיה להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשניהם.
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קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים, משיכה שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים, ולא במטלטלים,
החפץ. שמירת כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין אי1)שהפקיד, ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

טרף. חיות מציפורני או גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים אונס זה
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חּיב - הּוחּמה והֹוליכּה7ואם ּבּבקעה, להֹוליכּה ּׂשכרּה . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
הּבקעה; מן ּבהר יתר ׁשהחלקּות חּיב, - החלקה אם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבהר:
ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשהחמימּות ּפטּור, - הּוחּמה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
מחמת הּוחּמה ואם ההרים. ּבראׁש ׁשּמנּׁשבת הרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני

חּיב8הּמעלה את9- הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
והּוא10הּפרה הּקנקן, ונׁשּבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, לחרׁש ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָ
ּפטּור11הּכלי הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו הּפרה12ׁשחֹורׁש ּבעל ודין , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשחרׁשּו האּמנין הּבעלים,13עם ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן . ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
האּמנין עם הּפרה ּבעל ּדין - הּקנקן לחרׁש14ונׁשּבר ּׂשכרּה . ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָֻ

חּיב הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ודינֹו15ּבּבקעה, , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ
האּמנים עם ּׂשֹוכר .16ׁשל ִִֵֶָָֻ

מי·. ׁשּמׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין דין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומהּו
החריׁשה17מׁשּלם ּבעת הּכלי את האֹוחז זה היתה18? ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּקנקן: ּבדמי חּיבים ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה
ּבּמלמד אֹותּה הּכלי19הּמנהיג את .20והאֹוחז ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבקטנית‚. לדּוׁש והח21ּׂשכרּה ּבתבּואה, ודׁש ּפטּור., - לקה ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻ
מחלקת ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש .22ּבתבּואה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ּתל23מעּׂשה לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהּׂשּכיר ּבאחד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
נרׁש, ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד, נהר ּבדר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו

היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל מים. ּבּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
מעצמֹו הּוא אּלא ,הל דר זה ּבאי ׁשּמעידים עדים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשם
עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ּבנהר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹאמר:

עדים ויׁש הֹואיל חכמים: ואמרּו ּפקֹוד24מת. ּבנהר ׁשהּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הּבעלים ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ואין25מצּויין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לׁשּקר' ּלי 'מה עדים.26אֹומרים ּבמקֹום ְְְִִִִֵֵַַ
הּבהמה„. את לטרין27הּׂשֹוכר מאתים עליה ׁשל28להביא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב; - ומתה ּׂשעֹורים, ׁשל לטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נפח להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשֹוי, קׁשה ׁשהּנפח וכן29מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּתבן ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, להביא ּׂשכרּה אם30אם אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ּומתה חּטים, ּבמׁשקלן והביא ּׂשעֹורים, עליה להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּׂשכרּה

ּפטּור ּבזה.31- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַָָֹ
הּבהמה‰. את עליה32ּׂשכר ירּכיב לא - איׁש עליה לרּכב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איׁש.33אּׁשה עליה מרּכיב - אּׁשה עליה לרּכב ּׂשכרּה . ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומרּכיב

מניקה ׁשהיא .34מעּברת ְְִִֶֶֶָֻ
.Âידּוע מׁשקל עליה לּׂשאת הּבהמה את והֹוסיף35הּׂשֹוכר , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם מּׂשאֹו: ׁשּפסק36על הּׁשעּור על ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
חּיב - ּומתה ּפטּור37עּמֹו, - מּכאן ּפחֹות הּוא38; נֹותן אבל , ֲִִֵֵַָָָָָָ
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(שם).7) החמימות לריבוי גרם שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח להר.8)שמשב בעלייתה שהשינוי9)שהתאמצה
יתירה. חמימות לה החרישה.10)גרם כלי המחרישה.11)עם שמצויים12)קנה בהר מאשר מעוטים בבקעה המכשולים כי

פ.). (שם מהשינוי תוצאה אינה הקנקן ששבירת נמצא סלעים, שבסיבתם13)בו כלפיהם, מופנית הבית בעל תביעת כלומר,
הפרה. בעל מפסיד לשלם להם אין ואם הקנקן, שהשוכר14)נשבר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים שהאומנים משמיענו,

לאומנים לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה בהם ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו שינה, לא
בסלעים. מנגיעה להישמר אתם הקשה.15)מחוייבים הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה פשע כלומר,16)שהרי

משנה). (מגיד למעלה שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי למשכיר, ששילם מה לו להחזיר חייבים החרישה17)והם
רבינו: ושואל החרישה. עומק את ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון הבהמה את המנהיג אחד - בשניים נעשית
בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא שאפשר למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי כלומר, משלם? משניהם מי
יותר הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה, האוחז לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה של השורה את

לשבירתו. גרם הדרוש, לא18)מן הדרוש מן יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת לייחס יש יותר כלומר,
התלם. עיוות ידי על נשבר החורשת.19)היה הפרה את מכוונים שבאמצעותו הקנקן20)מקל שבירת לייחס יש זה במקרה

עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות גם מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה, במידה במחרישה ולהאוחז למנהיג
שם). (רש"י חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר להישבר שם.21)הקנקן חלקות22)משנה שהן מפני שם.

גרם השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה - מחוספסות לא
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה ורבא.23)למעידתה, אביי לפני עובדא פא: כאילו24)שם לנו, ברור כלומר,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שחזקת מים שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים למיתתה.25)היו שגרם שינוי
שהלך26) אומר היה לשקר רצה שאם במיגו נאמן אינו והיהכלומר, - פקוד בדרך שהלך המעידים עדים אין שהרי - נרש, בדרך

עדים שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין - עדים במקום פקוד, בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין יש ומעתה פטור
אומר. שהוא מה פ.27)מכחישים ה.28)שם הלכה ומזיק חובל מהלכות ג בפרק רבינו כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;

השעורים29) במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים משקל משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם שהשעורים
כרבא). (שם במשאה הבהמה על המכבידה הנפח לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, תבואה30)ומרבה משל גדול שנפחה

חייב. התוספת.31)- שיעור דין ו הלכה לקמן ראה לרעה. שינה לא עט:32)שהרי כאיש33)שם בבהמה שולטת שאינה
ז). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור תוכל (מגיד34)ולא משא המוסיף היונק עם כלומר,

ביניהם.35)משנה). שהוסכם מה ואחד.36)כפי שלושים והטעין סאה שלושים להטעינה ששכרה רבינו37)כגון דברי
חייב, - מזה כבד משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה מכפי יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
היה אם שהטעינה למשא להישכר היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל בשכרו המשא תוספת חיוב הדגים שהרי
רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף אם מקום, מכל שכר, מוסיף
אלא לחייבו אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס אין הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון ודעתם
משכירה אני לשוכר ואמר המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת
משקל קבע ולכן מקום באותו הנהוג כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע שהמשכיר אומרים ואנו כזו, למשא לך

zexiky zekld - '` xc` 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה יביא אֹו אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
ראיה, אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבמקֹום
ּבּה ּפׁשע ׁשּלא עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ׁשל חבית ׁשהביא ּבאחד, מעּׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חכמים, לפני ּובאּו מחֹוזא. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבּׂשכר, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיין
אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה, ׁשּוק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
נתקלּת אּלא ּפׁשעּת, ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמצּויין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה. ּתׁשּלם אֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונפלּת,
ּדין·. - ונׁשּברה ּבּׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ׁשּיהיה חכמים, ּתּקנּו אבל ּבהן; חּיב ׁשהּוא ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכגנבה
אין - יׁשּלם אֹומר אּתה ׁשאם ּבּה. ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
ׁשבירת ּבֹו עּׂשּו לפיכ לחברֹו, חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָל
זה: ּבדבר ּתּקנּו ועֹוד ּוׁשבירתּה. הּבהמה ּכמיתת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהחבית
חצי מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נּׂשאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשאם
- ׁשנים לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדמיה.
עדים יׁש אם מחצה, ּומׁשּלמין אנס, ואינֹו ּכאנס הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹהרי

העדים ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו -ׁשּלא מצּויין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשהרי דמיה. חצי ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׁשּבעין
ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשֹוי אּלא להעביר אחד לכל היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ּגדֹולה, חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעצמֹו.
ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הּכל. מׁשּלם - ּבידֹו ְְְְִֵַַָָֹנׁשּברה
והרי‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם ׁשלׁשה: הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיא
אֹו יין, ׁשל חבית להחזיר חּיבין - הּׁשּוק ּביֹום ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָהחזירּו
ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה. לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹיׁשּלמּו
החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - יין לֹו היה אם אבל ְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָהּׁשּוק;
זמן, ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - הּימים ּבׁשאר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלֹו
נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹטרח

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַָָֹהחבית.
.„- אחד זאב היה אם מּמּנּו: וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה,

ׁשני היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים
מזּין לסטים אנס. זה הרי - ׁשנים על יתר היּו רּוחֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּׁשתי
לסטים לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. הּוא הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּכּלסטים. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס; זה הרי - מזּין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאחר
אנסין. אּלּו הרי - והּנחׁש והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום הֹוליכם אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם. וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָּגדּודי
ּולהראֹותֹו‰. ּבֹו להתּגרֹות והתחיל גּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָרֹועה

וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, חֹוׁשׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
אֹותֹו ּובא לנּו, יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, רֹועים ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ

ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלסטים
מביא אֹו ולסטים, חּיֹות ּגדּודי למקֹום הּבהמה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּמֹולי

הּבהמה. למקֹום ּבהתּגרּותֹו הּלסטים ְְְְְִִִִֵֶַַָָאת
.Âּברֹועים הּׁשבּויה אֹו הּטרפה להּציל לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָרֹועה

מקלֹות הביא ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹאחרים
ּׂשכר. ׁשֹומר ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּציל
ואם ּבחּנם; מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא - חּנם ׁשּׁשֹומר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּלא
הרֹועים לּׂשּכר חּיב - ּׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא ְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹלא
ולֹוקח וחֹוזר להּציל, ּכדי הּבהמה, דמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות
ולא לּׂשּכר לֹו והיה ּכן, עּׂשה לא ואם הּבית; מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹּׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָּׂשכר
.Êנׁשּבע - ּבּׂשכר רֹועים ידי על ׁשהּצלּתי ׁשּטען: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

דמיהן, ּכדי עד אּלא לטען יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען. מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע נטרפה. לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין. ְְְִִִַָהּנׁשּבעין
.Áהרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

זאבים ּובאּו להּכנס, הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהּכנס
מּציל; היה ׁשם היה אּלּו אֹומרים: אין - ודרס ארי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָוטרפּו,
ּומקלֹות רֹועים ידי על להּציל יכל אם אֹותֹו: אֹומדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹאּלא
לׁשּלם. חּיב - ידּוע הּדבר אין ואם ּפטּור. - לאו ואם חּיב, -ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

.Ëוהרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ּפטּור.מתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
צּוקין, לראׁשי ועלתה ּתקפּתּו אנס. אינֹו - ומתה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹסּגפּה
אֹו צּוקין, לראׁשי העלּה אנס. זה הרי - ונפלה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּותקפּתּו
ּפי על אף מנעּה, ולא למנעּה יכל והּוא מאליה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשעלתה
ׁשּתחּלתֹו ׁשּכל חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתקפּתּו
הּבהמֹות ׁשהעביר רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבפׁשיעה
הּנהר לׁשּבלת ונפלה לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
הּׁשֹומר ׁשאין אחת. אחת להעבירן לֹו ׁשהיה חּיב; זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּופׁשע והֹואיל מעּלה, ׁשמירה לׁשמר אּלא ּׂשכר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻנֹוטל
ּבעת ּבּסֹוף ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבּתחּלה

חּיב. הּוא הרי - ְֲִֵַַָָהּנפילה
.Èׁשאין ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאּגם, ויצאה ּבּה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

מתה ּוכדרּכּה הֹואיל זה. אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב ּגנבּה אם אבל ּבאּגם? ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה -ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
אף חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאּגם,
אבדה היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעל
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להּגנב. לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּביד

ה'תשע"א א' אדר ג' שני יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

החמֹור‡. את ּבהר2הּׂשֹוכר ּב3להֹוליכּה והֹוליכּה ּבקעה:, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
החלקה ּפטּור4אם הּבעלים5- ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ,6; ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
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ועב1) מסויים משוי להוליך או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין מהיבאר בהמה שוכר ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ר
עליה. להניח לו עח.2)מותר מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי בבקעה5)מעדה.4)על החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה נמצא מבהר, (בגמרא6)מעוטה מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך שהשכירה
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר, גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)



פג zexiky zekld - '` xc` 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּיב - הּוחּמה והֹוליכּה7ואם ּבּבקעה, להֹוליכּה ּׂשכרּה . ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
הּבקעה; מן ּבהר יתר ׁשהחלקּות חּיב, - החלקה אם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבהר:
ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשהחמימּות ּפטּור, - הּוחּמה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
מחמת הּוחּמה ואם ההרים. ּבראׁש ׁשּמנּׁשבת הרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני

חּיב8הּמעלה את9- הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
והּוא10הּפרה הּקנקן, ונׁשּבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, לחרׁש ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָ
ּפטּור11הּכלי הּׂשֹוכר הרי - ּבֹו הּפרה12ׁשחֹורׁש ּבעל ודין , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשחרׁשּו האּמנין הּבעלים,13עם ּדעת על ׁשּנה לא אם וכן . ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
האּמנין עם הּפרה ּבעל ּדין - הּקנקן לחרׁש14ונׁשּבר ּׂשכרּה . ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָֻ

חּיב הּׂשֹוכר - הּקנקן ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ודינֹו15ּבּבקעה, , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ
האּמנים עם ּׂשֹוכר .16ׁשל ִִֵֶָָֻ

מי·. ׁשּמׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין דין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומהּו
החריׁשה17מׁשּלם ּבעת הּכלי את האֹוחז זה היתה18? ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּקנקן: ּבדמי חּיבים ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה
ּבּמלמד אֹותּה הּכלי19הּמנהיג את .20והאֹוחז ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבקטנית‚. לדּוׁש והח21ּׂשכרּה ּבתבּואה, ודׁש ּפטּור., - לקה ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻ
מחלקת ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש .22ּבתבּואה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ּתל23מעּׂשה לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהּׂשּכיר ּבאחד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
נרׁש, ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד, נהר ּבדר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו

היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל מים. ּבּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
מעצמֹו הּוא אּלא ,הל דר זה ּבאי ׁשּמעידים עדים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשם
עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ּבנהר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹאמר:

עדים ויׁש הֹואיל חכמים: ואמרּו ּפקֹוד24מת. ּבנהר ׁשהּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הּבעלים ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ואין25מצּויין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לׁשּקר' ּלי 'מה עדים.26אֹומרים ּבמקֹום ְְְִִִִֵֵַַ
הּבהמה„. את לטרין27הּׂשֹוכר מאתים עליה ׁשל28להביא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב; - ומתה ּׂשעֹורים, ׁשל לטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נפח להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשֹוי, קׁשה ׁשהּנפח וכן29מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּתבן ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, להביא ּׂשכרּה אם30אם אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
ּומתה חּטים, ּבמׁשקלן והביא ּׂשעֹורים, עליה להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּׂשכרּה

ּפטּור ּבזה.31- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַָָֹ
הּבהמה‰. את עליה32ּׂשכר ירּכיב לא - איׁש עליה לרּכב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איׁש.33אּׁשה עליה מרּכיב - אּׁשה עליה לרּכב ּׂשכרּה . ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומרּכיב

מניקה ׁשהיא .34מעּברת ְְִִֶֶֶָֻ
.Âידּוע מׁשקל עליה לּׂשאת הּבהמה את והֹוסיף35הּׂשֹוכר , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם מּׂשאֹו: ׁשּפסק36על הּׁשעּור על ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
חּיב - ּומתה ּפטּור37עּמֹו, - מּכאן ּפחֹות הּוא38; נֹותן אבל , ֲִִֵֵַָָָָָָ
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(שם).7) החמימות לריבוי גרם שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח להר.8)שמשב בעלייתה שהשינוי9)שהתאמצה
יתירה. חמימות לה החרישה.10)גרם כלי המחרישה.11)עם שמצויים12)קנה בהר מאשר מעוטים בבקעה המכשולים כי

פ.). (שם מהשינוי תוצאה אינה הקנקן ששבירת נמצא סלעים, שבסיבתם13)בו כלפיהם, מופנית הבית בעל תביעת כלומר,
הפרה. בעל מפסיד לשלם להם אין ואם הקנקן, שהשוכר14)נשבר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים שהאומנים משמיענו,

לאומנים לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה בהם ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו שינה, לא
בסלעים. מנגיעה להישמר אתם הקשה.15)מחוייבים הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה פשע כלומר,16)שהרי

משנה). (מגיד למעלה שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי למשכיר, ששילם מה לו להחזיר חייבים החרישה17)והם
רבינו: ושואל החרישה. עומק את ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון הבהמה את המנהיג אחד - בשניים נעשית
בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא שאפשר למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי כלומר, משלם? משניהם מי
יותר הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה, האוחז לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה של השורה את

לשבירתו. גרם הדרוש, לא18)מן הדרוש מן יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת לייחס יש יותר כלומר,
התלם. עיוות ידי על נשבר החורשת.19)היה הפרה את מכוונים שבאמצעותו הקנקן20)מקל שבירת לייחס יש זה במקרה

עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות גם מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה, במידה במחרישה ולהאוחז למנהיג
שם). (רש"י חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר להישבר שם.21)הקנקן חלקות22)משנה שהן מפני שם.

גרם השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה - מחוספסות לא
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה ורבא.23)למעידתה, אביי לפני עובדא פא: כאילו24)שם לנו, ברור כלומר,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שחזקת מים שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים למיתתה.25)היו שגרם שינוי
שהלך26) אומר היה לשקר רצה שאם במיגו נאמן אינו והיהכלומר, - פקוד בדרך שהלך המעידים עדים אין שהרי - נרש, בדרך

עדים שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין - עדים במקום פקוד, בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין יש ומעתה פטור
אומר. שהוא מה פ.27)מכחישים ה.28)שם הלכה ומזיק חובל מהלכות ג בפרק רבינו כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;

השעורים29) במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים משקל משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם שהשעורים
כרבא). (שם במשאה הבהמה על המכבידה הנפח לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, תבואה30)ומרבה משל גדול שנפחה

חייב. התוספת.31)- שיעור דין ו הלכה לקמן ראה לרעה. שינה לא עט:32)שהרי כאיש33)שם בבהמה שולטת שאינה
ז). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור תוכל (מגיד34)ולא משא המוסיף היונק עם כלומר,

ביניהם.35)משנה). שהוסכם מה ואחד.36)כפי שלושים והטעין סאה שלושים להטעינה ששכרה רבינו37)כגון דברי
חייב, - מזה כבד משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה מכפי יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
היה אם שהטעינה למשא להישכר היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל בשכרו המשא תוספת חיוב הדגים שהרי
רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף אם מקום, מכל שכר, מוסיף
אלא לחייבו אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס אין הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון ודעתם
משכירה אני לשוכר ואמר המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת
משקל קבע ולכן מקום באותו הנהוג כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע שהמשכיר אומרים ואנו כזו, למשא לך
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ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֻׁשּגרם
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמּׂשּכיר אֹומר: אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן
מּׂשּכיר - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להּׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
היּו אם אבל ביתֹו; ּבני ּכמנין בית ּבני יׁש אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָלאחרים,
אין חכמים: אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה. יּׂשּכיר לא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹארּבעה
לֹו: אֹומר ׁשהרי מּטלטלין, אּלא - להּׂשּכיר רּׁשאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר; ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהא רצֹוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאין
אמר אם אֹומר: אני וכן ּכן. אֹומר אין - עּמּה ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
לאחרים? ּביתי ותּׂשּכיר ּתטרח לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ּבעל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלֹו
מּׂשכירּותֹו ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹאם
מּבעליו; טֹוב ּתמנע ּבאל ׁשּזה לאחר. להּׂשּכירֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהֹורה, מי ויׁש ּביתֹו. לזה ּתּניח לאחר, מּׂשּכירֹו ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד
זמּנֹו. סֹוף עד ּׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להּׂשּכירֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו

אמת. זה ׁשּדין לי יראה ְֱִִֵֶֶֶֶָֹולא
.Âחּיב אינֹו - נפל ׁשהּׂשּכירֹו ואחר ,ל מּׂשּכיר אני זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבית

ׁשאר לֹו ּומחזיר ּבֹו ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על מחּׁשב אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלבנֹותֹו,
אֹו אחר, ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשכירּות;
והּׂשּכירֹו לזה ׁשהּׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן ּכמֹותֹו. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָיּׂשּכיר
הראׁשֹון ּׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להּׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.
.Êחּיב - נפל ּבית לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׂשּכיר

ׁשּנפל הּבית מן קטן היה ואם אחר. ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו
ׁשּלא ּבית. קרּוי ׁשּיהיה והּוא עליו. לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אני ּכזה ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׂשּכיר
רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו ּכמּדת ּבית לֹו להעמיד חּיב - ל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּׂשּכיר
ענין היה לא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכזה, לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדברי
היה אם ,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
לא - אחד קטן; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול גדֹול; יעּׂשּנּו לא - ֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹקטן
מן יפחת ולא אחד. יעּׂשּנּו לא - ׁשנים ׁשנים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיעּׂשּנּו
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Á:לֹו אמר עלּיה. לֹו להעמיד חּיב - סתם עלּיה ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּמּׂשּכיר
ּבית ׁשעּבד הרי - ל מּׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלּיה
יתר אֹו טפחים ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעלּיה.

הּׂשֹוכ הרי - תּקן לא ואם לתּקן; הּמּׂשּכיר חּיב ודר- יֹורד ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית ּבעל עם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָּבּבית
- הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה; ּדר - העליֹונה ונפחתה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָזֹו,
ידּור, לא לפיכ ּבּבית. אֹו ּבעליֹונה ידּור אם ספק זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
ׁשאמר ּבאחד מעּׂשה מּׁשם. אֹותֹו מֹוציאין אין - ּדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָואם
,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּפרסק ּגּבי ׁשעל זֹו ּדלית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלחברֹו:

חכמים, לפני מעּׂשה ּובא מּמקֹומֹו; הּפרסק אילן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונעקר
ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק להעמיד אּתה חּיב לֹו: ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואמרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַַָֹקּימת.

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ּבזיזיה‡. מׁשּתּמׁש - גדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
ּוברחבה חצר, ׁשל ּובּתרּבץ אּמֹות, ארּבע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּובכּתליה
- הּכתלים ּבעבי להׁשּתּמׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים. ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאחֹורי
אחר הֹולכין הּדברים אּלּו ּובכל הּכתלים. ּבעבי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, הידּועין והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמנהג

ּוממּכר. ְִֶָָמקח
ׁשּבּה.·. הרפת הּׂשּכיר לא - סתם חצרֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמּׂשּכיר
ולפּתח‚. דלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמּׂשּכיר

את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּומנעּול, נגר ולעּׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹורה
הּבּתים ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעּׂשה ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּדברים
מקֹום ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעּׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָוהחצרֹות.
אֹו מרזב אֹו סּלם לעּׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמזּוזה

עצמֹו. מּׁשל עֹוּׂשה זה הרי - ּגּגֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלהטיח
חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

הּתקרה חּזּוק ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; והּמעזיבה הּתקרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתּקן
ִהיא.

מּטּפל‰. הּוא לפיכ ּׂשֹוכר. ׁשל הּוא הרי - ׁשּבחצר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין - מנהג ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ּׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעּׂשּו הּבהמֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
החצר; ּבעל ׁשל הּזבל - אחרים ׁשל הּבהמֹות אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחצרֹו

אחרים. ּביד ְְֲִֵַָּׂשכּורה
.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּׂשּכיר

זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות
ללינה סתם: ּבית לֹו ּׂשכר אחת. ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - לׁשביתה אחד; מּיֹום ּפחֹות אין -ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְְִִִִֵָלנּׂשּואין
.Êעד להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמּׂשּכיר

יהיה ולא מקֹום לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים ּולסֹוף ,ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות
נׁשאר אם החג, לפני ׁשלׁשים לֹו קבע הּפסח. ועד החג ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן
יכֹול אינֹו - החג לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמן
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא הּפסח. מֹוצאי עד ְְְִִִֵֶֶַַַָלהֹוציאֹו
אחד - ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּקדם.
עּׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָימֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונפתחה,1) עלייה משכיר ודין לשוכר, להמיד חייב הוא מה לחבירו בית משכיר וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר
בית שוכר ודין הקצוב, הזמן בסוף לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או בית משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין
ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו, קודם יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר ודין לשביתה, או ללינה

הורישו. או מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו הוקרו

zexiky zekld - '` xc` 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּתֹוספת ּבּמׁשקל39ּׂשכר אּלא נֹוּׂשא אינֹו - סתם ּׂשכר . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה; לאֹותּה ּבּמדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּידּוע
ּוׁשלׁשים, אחד עליה וטען ׁשלׁשים לּׂשאת ׁשּדרּכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכגֹון

חּיב - נׁשּברה אֹו ספינה40ּומתה וכן אחד41. ּבּה ׁשהֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה מּׂשאּה, על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָמּׁשלׁשים

.Êאחד43ׁשהֹוסיף42הּכּתף קב מּׂשאֹו זה44על ּבמּׂשא והּזק , ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו. חּיב הּוא45- והרי ּדעת ּבן ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמּׂשא ּבכבד חליֹו46מרּגיׁש מחמת ׁשּמא לּבֹו, על יעלה - ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּכבד זה .47הּוא ֶֶַֹ

.Áהחמֹור את עליה48הּׂשֹוכר להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּדר50ּולגינֹו49ּכסּותֹו אֹותֹו ׁשל ׁשאין51ּומזֹונֹותיו לפי , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָ
מלֹון52ּדר ּבכל לחזר יתר53הּׂשֹוכר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

החמֹור לבעל יׁש וכן החמֹור. ּבעל עליו מעּכב הרי - זה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָעל
מזֹונֹות ותבן ּׂשעֹורים עליה יתר54להּניח הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מלֹון ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני מעּכב, הּׂשֹוכר - זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
יקנה55ּומלֹון מאין ׁשם אין אם ,לפיכ עליו56. מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּדר אֹותּה ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות אּלּו57מזֹונֹותיו וכל . ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָ
אבל ידּוע; מנהג ׁשאין ּובמקֹום סתם, ּבּׂשֹוכר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּדברים

הּמנהג לפי הּכל - מנהג ׁשּיׁש .58ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

נלקחה‡. אֹו נׁשתּטית אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
נלקחה אם לחזר, סֹופּה ׁשאין ּפי על אף ,הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
,לפני ׁשּל הרי לּׂשֹוכר: אֹומר הּמּׂשּכיר הרי - הליכה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָדר
ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשלם. ּׂשכרֹו לֹו לּתן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָוחּיב
אבל הקּפדה; ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר מּׂשֹוי עליה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּׂשאת
וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לּׂשאת אֹו עליה לרּכב ּׂשכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאם
חמֹור; מּמּנּו ּׂשכר אם אחר, חמֹור לֹו להעמיד חּיב - ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבהן
ּכּמה ּׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב הּׂשכר, יחזיר - העמיד לא ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹואם

ּבּה. ֶַָָׁשהל
ּבין·. לּׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

- ל מּׂשּכיר אני סתם חמֹור לֹו: אמר אם לרּכב, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשּׂשכרּה

- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב
ּׂשֹוכר אֹו אחרת, ּבהמה ּבּה ולּקח הּבהמה, למּכר לּׂשֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
לּמקֹום ׁשּיּגיע עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהמה
ּׂשכרּה אם ,ל מּׂשּכיר אני זה חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּפסק
יׁש אם :הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלרּכב
- לּקח ּבדמיה אין ואם יּקח, - אחרת ּבהמה לּקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיה
ואם עּמֹו; ׁשּפסק לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּׂשֹוכר
חצי ׁשל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - לּׂשּכר ולא לּקח לא ּבדמיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
הֹואיל למּׂשא, ּׂשכרּה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ואין ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּדר
להעמיד חּיב אינֹו - הּדר ּבחצי ּומת זה, חמֹור לֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואמר
נבלתֹו. לֹו ּומּניח הּדר חצי ׁשל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא אחר, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו

אמר‚. אם :הּדר ּבחצי לֹו וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוּׂשכרּה ,ל מּׂשּכיר אני זֹו ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר - הּׂשכר לֹו ׁשּנתן ּפי על אף סתם, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש גדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
ּוּׂשכרּה ,ל מּׂשּכיר אני סתם ספינה לֹו: אמר ּבּה. ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָואֹולי
הּׂשכר מן לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף זה, יין ּבּה להֹולי ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הּיין לי הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׂשכר; ּכל לּתן חּיב - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכלּום
צרי אבל ואֹוליכֹו. מקֹום מּכל ספינה ל אביא ואני ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָעצמֹו,

ׁשא ,הּדר חצי ׁשל הּטרח ּכדי הּמּטּפללנּכֹות דֹומה ינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
אני זֹו ספינה לֹו: אמר ּובטל. ליֹוׁשב הּספינה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבהֹולכת
- הּׂשכר נתן אם זה: יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר וּׂשכר ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּׂשּכיר,
יכֹול זה ׁשאין יּתן; לא - נתן לא ואם להחזירֹו, יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאינֹו
ּׂשכר עצמֹו. יין להביא יכֹול זה ולא עצמּה, הּספינה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹלהביא

הּׂשכר. חֹולקין אּלּו הרי - סתם ליין סתם ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָספינה
ּׂשכר„. לֹו נֹותן - הּדר ּבחצי ּופרקּה הּספינה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשֹוכר

עד לֹו אֹותּה ׁשּיּׂשּכיר מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּתרעמת. עליו הּספינה לבעל ויׁש ּׂשֹוכר; - ׁשּפסק ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
,הּדר ּבחצי אחר לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוכן
הראׁשֹון מן הּדר חצי ּׂשכר נֹוטל - הּלֹוקח ועלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוירד,
ּתרעמת, עליו הּספינה לבעל ויׁש האחרֹון; מּזה החצי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּוּׂשכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד באה ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף והשוכר מהנהוג נמוך
פטור. הוסיף אם - מהמשכיר רשות שיקבל למותה.38)מבלי סיבה כזו לתוספת לייחס ולכן39)שאין המשא לפי שכרו שהרי

התוספת. שכר שאמרו40)משלם ממה למדנו - מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא המחייב התוספת שיעור
משום אומר סומכוס חייב? ויהא משאו על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה
- קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין הוא שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין שלושה וכו' מאיר רבי
משלושים אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב, הנהוגה הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה עליה הוסיף

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן הסבל.43)סבל.42)ברייתא ידיעת בלי שלושים44)השוכרו הוא הממוצע האדם משא
קב). המתחיל דיבור שם (רש"י משלושים אחד והוסיף המשא46)הסבל.45)קב ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין לו והיה

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק לא ואם מייד, לחולשה47)מעליו ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו על עלתה לא
וא המשא פרק לא ולפיכך, לאיתנו יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. אשי).זמנית כרב (שם הנזק את השוכר גרם כן ם

עט:48) הריטב"א).49)שם בשם שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו למחוז כשיגיע להם שיצטרך כד50)בגדים
חפצו.51)המים. למחוז שיגיע בכך.52)עד רגיל בדרכו.53)אינו פוגש ומזונות.54)שהוא (ר"מ): רומא בדפוס
לילה.55) ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו אחר לחזר דרכו יישוב.56)שהחמר במקום עוברים שאין
משנה).58)שם.57) (מגיד המדינה" כמנהג "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו בהמה1)כמו שוכר דין יבאר

להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר ודין אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב אם אונס בהן ואירע ספינה או
סתם. עלייה או סתם בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית ודין לאחר,
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ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֻׁשּגרם
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמּׂשּכיר אֹומר: אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן
מּׂשּכיר - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להּׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
היּו אם אבל ביתֹו; ּבני ּכמנין בית ּבני יׁש אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָלאחרים,
אין חכמים: אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה. יּׂשּכיר לא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹארּבעה
לֹו: אֹומר ׁשהרי מּטלטלין, אּלא - להּׂשּכיר רּׁשאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר; ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהא רצֹוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאין
אמר אם אֹומר: אני וכן ּכן. אֹומר אין - עּמּה ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
לאחרים? ּביתי ותּׂשּכיר ּתטרח לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ּבעל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלֹו
מּׂשכירּותֹו ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹאם
מּבעליו; טֹוב ּתמנע ּבאל ׁשּזה לאחר. להּׂשּכירֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהֹורה, מי ויׁש ּביתֹו. לזה ּתּניח לאחר, מּׂשּכירֹו ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד
זמּנֹו. סֹוף עד ּׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להּׂשּכירֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו

אמת. זה ׁשּדין לי יראה ְֱִִֵֶֶֶֶָֹולא
.Âחּיב אינֹו - נפל ׁשהּׂשּכירֹו ואחר ,ל מּׂשּכיר אני זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבית

ׁשאר לֹו ּומחזיר ּבֹו ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על מחּׁשב אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלבנֹותֹו,
אֹו אחר, ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשכירּות;
והּׂשּכירֹו לזה ׁשהּׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן ּכמֹותֹו. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָיּׂשּכיר
הראׁשֹון ּׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להּׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.
.Êחּיב - נפל ּבית לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׂשּכיר

ׁשּנפל הּבית מן קטן היה ואם אחר. ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו
ׁשּלא ּבית. קרּוי ׁשּיהיה והּוא עליו. לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אני ּכזה ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׂשּכיר
רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו ּכמּדת ּבית לֹו להעמיד חּיב - ל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּׂשּכיר
ענין היה לא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכזה, לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדברי
היה אם ,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
לא - אחד קטן; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול גדֹול; יעּׂשּנּו לא - ֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹקטן
מן יפחת ולא אחד. יעּׂשּנּו לא - ׁשנים ׁשנים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיעּׂשּנּו
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Á:לֹו אמר עלּיה. לֹו להעמיד חּיב - סתם עלּיה ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּמּׂשּכיר
ּבית ׁשעּבד הרי - ל מּׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלּיה
יתר אֹו טפחים ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעלּיה.

הּׂשֹוכ הרי - תּקן לא ואם לתּקן; הּמּׂשּכיר חּיב ודר- יֹורד ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית ּבעל עם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָּבּבית
- הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה; ּדר - העליֹונה ונפחתה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָזֹו,
ידּור, לא לפיכ ּבּבית. אֹו ּבעליֹונה ידּור אם ספק זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
ׁשאמר ּבאחד מעּׂשה מּׁשם. אֹותֹו מֹוציאין אין - ּדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָואם
,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּפרסק ּגּבי ׁשעל זֹו ּדלית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלחברֹו:

חכמים, לפני מעּׂשה ּובא מּמקֹומֹו; הּפרסק אילן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונעקר
ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק להעמיד אּתה חּיב לֹו: ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואמרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַַָֹקּימת.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבזיזיה‡. מׁשּתּמׁש - גדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
ּוברחבה חצר, ׁשל ּובּתרּבץ אּמֹות, ארּבע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּובכּתליה
- הּכתלים ּבעבי להׁשּתּמׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים. ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאחֹורי
אחר הֹולכין הּדברים אּלּו ּובכל הּכתלים. ּבעבי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, הידּועין והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמנהג

ּוממּכר. ְִֶָָמקח
ׁשּבּה.·. הרפת הּׂשּכיר לא - סתם חצרֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמּׂשּכיר
ולפּתח‚. דלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמּׂשּכיר

את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּומנעּול, נגר ולעּׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹורה
הּבּתים ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעּׂשה ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּדברים
מקֹום ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעּׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָוהחצרֹות.
אֹו מרזב אֹו סּלם לעּׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמזּוזה

עצמֹו. מּׁשל עֹוּׂשה זה הרי - ּגּגֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלהטיח
חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

הּתקרה חּזּוק ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; והּמעזיבה הּתקרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתּקן
ִהיא.

מּטּפל‰. הּוא לפיכ ּׂשֹוכר. ׁשל הּוא הרי - ׁשּבחצר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין - מנהג ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ּׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעּׂשּו הּבהמֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
החצר; ּבעל ׁשל הּזבל - אחרים ׁשל הּבהמֹות אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחצרֹו

אחרים. ּביד ְְֲִֵַָּׂשכּורה
.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּׂשּכיר

זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות
ללינה סתם: ּבית לֹו ּׂשכר אחת. ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - לׁשביתה אחד; מּיֹום ּפחֹות אין -ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְְִִִִֵָלנּׂשּואין
.Êעד להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמּׂשּכיר

יהיה ולא מקֹום לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים ּולסֹוף ,ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות
נׁשאר אם החג, לפני ׁשלׁשים לֹו קבע הּפסח. ועד החג ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן
יכֹול אינֹו - החג לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמן
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא הּפסח. מֹוצאי עד ְְְִִִֵֶֶַַַָלהֹוציאֹו
אחד - ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּקדם.
עּׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָימֹות
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ונפתחה,1) עלייה משכיר ודין לשוכר, להמיד חייב הוא מה לחבירו בית משכיר וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר
בית שוכר ודין הקצוב, הזמן בסוף לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או בית משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין
ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו, קודם יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר ודין לשביתה, או ללינה

הורישו. או מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו הוקרו



zexikyפו zekld - '` xc` 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו,‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ּׂשכר נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר
ּבׁשטר ׁשהיתה ּבין נטלּתי, לא עדין אֹומר: ּבין28והּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעדים יֹום29ׁשהיתה ׁשלׁשים ּבתֹו ּתבעֹו אם על30: - ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ראיה להביא יּתן31הּׂשֹוכר אֹו ׁשּלקח33ויחרים32, מי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עליו34מּמּנּו יטען אֹו ּבפני35, טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסת36עצמּה ׁשלׁשים37ויׁשּביעהּו לאחר הּמּׂשּכיר ּתבעֹו ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשלׁשים ּבּיֹום ואפּלּו ראיה38יֹום, להביא הּמּׂשּכיר על -39, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
הּׂשֹוכר יּׁשבע ּׂשכר40אֹו אם וכן ויּפטר. ּׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשנה ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש ּבתֹו41מּמּנּו ּותבעֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָהּׁשנה

ּבאלּול ועּׂשרים ּתׁשעה ּביֹום להביא42ואפּלּו הּמּׂשּכיר על - ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָ
.43ראיה ְָָ

זמן„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעּׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ,44הּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשנה, אּלא הּׁשטר מּזמן עבר לא עדין אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
וׁשכנּת הּׂשכירּות ׁשני וׁשלמּו עברּו ּכבר אֹומר: ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָוהּמּׂשּכיר

ראיה הביא לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר
ויֹוציאֹו הּסת הּמּׂשּכיר יּׁשבע -45. ְְִִִֵֶַַַָ

ּבידֹו47ּפרּדס46הּׂשֹוכר‰. מׁשּכֹון ׁשהיה ׁשנים,48אֹו לעּׂשר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּזמן ּבתֹו הּפרּדס עציו49ויבׁש יּמכרּו ּבהן50- ויּלקח , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ּׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ויאכל ְְְְְְִֵַַַַַַַַָֹקרקע,
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו האילנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָוגּוף

והּלוה הּמלוה .51רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Âסתם ׁשנים ּבֹו ׁשּכתּוב הּמׁשּכֹון ׁשטר אֹו הּׂשכירּות ,52ׁשטר ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

הּפרֹות ׁשלׁש53ּבעל ׁשּתים,54אֹומר אֹומר הּקרקע ּובעל , ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה הּפרֹות55וקדם הּפרֹות56ואכל הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ראיה הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן אכלּה57ּבחזקת . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
הממׁשּכן אֹו הּׁשטר58הּׂשֹוכר וכבׁש ׁשנים, ואמר59ׁשלׁש ,60: ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

אמרּו ׁשלׁש, אֹומר: הּקרקע ּובעל ּפרֹות, לי יׁש ׁשנים ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלחמׁש
ׁשטר61לֹו הבא ׁשאּלּו62: נאמן; הּׂשֹוכר - אבד ואמר: ,63 ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אמר לקּוחה64רצה, ּבידי65: ׁשנים.66היא ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
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עומדת. בעליה בחזקת השכירות.28)שהקרקע על שטר והולך.29)שנעשה רבינו שמבאר וכמו אחד תשלום30)הדין זמן
הבית את שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום, שלושים כל הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו - הבית שכר

האזל). באבן וראה המשנה, שנתן"31)(מרכבת ראייה (השוכר) שיביא עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו גירסת
פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד שלפנינו הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות בדין שנוייה שהיא רבינו ומפרש

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן שיפרע והלוואי זמנו ראייה.32)תוך הביא לא מגיד33)אם ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם
עא סימן משפט חושן ערוך ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה החרם).משנה כדין.34)דיני שלא אחר35)מעות
צו). סימן כתובה הלכות הפלאה וראה טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך פעמיים.36)הפירעון פרעתיך כלומר, חדשה, תביעה

הכול.37) כופר כדין - אחת פעם אלא פרעו שלא היסת, עשוי38)שבועת (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע איניש "דעביד
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו שנשלם ביום (המשכיר)39)לפרוע שיביא עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו: וכנוסחת - שם

נתן". שלא בשבועה".40)ראייה מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר כל כדין היסת מועד41)שבועת שקבעו כלומר,
שנה. בכל השנה.42)התשלומים של האחרון האזל).43)ביום ואבן המשנה מרכבת (ועיין יום בשלושים סתם שכירות וכדין

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר מציעא45)אין (בבא ב בהלכה שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע
חננאל). רבינו בשם ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות הוא וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קט:46)קג. שם

פירותיו.47) ההלוואה48)לאכול מדמי דמיהם וינכה פירותיו שיאכל מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה הפרדס שבעל
שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת הפירות שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה מהלכות ו ובפרק

שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על המשכון.49)ואף או השכירות זמן שנשלם כלומר,50)לפני שהעצים,
ויבשו קשישים היו שהעצים פי על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים "פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף

להתייבש. זמנם ריבית;51)כשהגיע מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו ומפרש בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד שאכל שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח המלווה אם שהרי
ומלשון המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים משנה המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר ויצטרך
שדמי מפני משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון אלא אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו

ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.) שם (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם מפורש52)שכירות שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין מושכנת או שכורה היא שנים לכמה המלווה.53)בשטר או השוכר לשלוש54)כלומר,

המדובר. היה לדין.55)שנים שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה "קרקע57)של כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם
שלא שם בגמרא נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן שמוציאים ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בראשונה שהזכיר מה הוא העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר ניתן לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו

על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה הוא הספק כאן אבל באחרונה, ואףאו השטר, על החתומים העדים ידי
את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה, עם שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר לפנינו העדים אין שעתה
בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא בי "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך המלווה מיד הפירות
שהמלווה דין לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר הדין בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים) הדין
בשם ג סעיף שיז משפט (חושן ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע העדים שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא

שאומר"). מי משכון.58)"ויש בתורת ברשותו שהשדה נעלם.59)מי המלווה.60)השטר או או61)השוכר לשוכר
השכירות.62)למלווה. נעשית שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר אומר.64)לשקר.63)הראה קניתיה.65)היה

לא66) השדה ובעל שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה
אין מושכרת שבשדה [מובן שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה, את ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה
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ּבעי ּבין ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. צריחדׁש רֹות, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מּקדם. חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְִִֵֶֶָָֹֹלהֹודיעֹו

.Áלהֹודיעֹו חּיב הּׂשֹוכר ּכ להֹודיעֹו, חּיב ׁשהּמּׂשּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם
חדׁש עּׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹמּקדם
לא ואם ּפנּוי. ּביתֹו יּׁשאר ולא ׁשכן, ׁשּיבּקׁש ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבּכרּכים,

הּׂשכר. יּתן אּלא לצאת, יכֹול אינֹו - ִִֵֵֵֶַָָָָָהֹודיעֹו
.Ëהּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו יכֹול הּמּׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף

יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם מּקדם, ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד ּבׁשוה ּׂשכר אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמּׂשּכיר
לפחת לּׂשֹוכר יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן תצא. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּתמצא
אֹו עּתה, ׁשל ּכׁשער לי הּׂשּכר אֹו לּמּׂשּכיר: ולֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּׂשכר
זה הרי - ּבֹו דר ׁשהיה הּמּׂשּכיר ּבית נפל .לפני ּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּתהיה ּבדין אינֹו לֹו: ואֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַיׁש
;ּבּדר מׁשל ואני מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּתה

מּמּני. יֹותר זה ּבבית זכּות ּבעל אּתה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשאין
.Èנעּׂשה ׁשּבנֹו יֹודע היה אם אּׁשה: בֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנתן

ולא מּקדם להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹחתן
אּׁשה, לֹו נזּדּמנה עכׁשו ואם להֹוציאֹו; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהֹודיעֹו
ׁשאינֹו להֹוציאֹו; לֹו יׁש זה הרי - מּיד נֹוּׂשאּה הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָוהרי
ּבית יּׂשּכר הּבית ּבעל ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבדין

חתּנה. בֹו ֲֲֶֶַָֻׁשּיעּׂשה
.‡Èיכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו אֹו הּבית את ְִִִֵֵֶַַַַָָָמכר

ׁשנים מּקדם אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹלהֹוציאֹו
זה מּכח יתר ּכח אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי חדׁש; ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעּׂשר

מחמתֹו. זה ּבבית ְֲִִֵֶֶַָָָׁשּזכית

ה'תשע"א א' אדר ד' שלישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
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ּוממּכר‡. ּבמקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ּכ2ּכׁשם , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות ּבּׂשכירּות; וכל3מתנה היא. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹ

ממּכר ּבנכסיו ּׂשֹוכר4ׁשּממּכרֹו וכל5, ּׂשכירּות; ּׂשכירּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ
למּכר לֹו ּפרֹות6ׁשאין לֹו יׁש ּכן אם אּלא לּׂשּכר. לֹו אין ּכ , ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ

הּקרקע ּבאֹותּה ּׂשֹוכר7ּבלבד זה הרי מֹוכר8, .9ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
לחברֹו·. ּבית הּׁשנה11לׁשנה10הּמּׂשּכיר ונתעּברה ,12- ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ

לּׂשֹוכר לחדׁשים13נתעּברה הּׂשּכיר לּמּׂשּכיר14. נתעּברה -15. ְְְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשנים לחדׁש, ּדינר לֹו: ׁשאמר ּבין וׁשנה, חדׁשים לֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהזּכיר

ּבׁשנה ּדינר לׁשנה,16עּׂשר ּדינר עּׂשר ׁשנים לֹו: ׁשאמר ּבין , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
חדׁש ּבכל העּבּור17ּדינר חדׁש הרי מּׂשּכירׁש18- ;19ל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּבעל20ׁשהּקרקע מּיד ּדבר מֹוציאין ואין ּבעלים, ּבחזקת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּברּורה ּבראיה אּלא לזמן21הּקרקע ׁשאמר: הּבית ּבעל וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ל הּׂשּכרּתי סתם22זה אּלא ּׂשכרּתי לא אֹומר: והּׂשֹוכר ,23, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אר לזמן הביא24אֹו לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על -25 ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הּבית26- מן .27ּומֹוציאֹו ְִִִִִֵֶַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומשכיר1) הדירה שכר נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או לחדשים בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר
מדעתו, שלא חבירו לבית פירותיו מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע לזמן בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר

ריחיים. שוכר מכירה2)ודין מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא נתקיים לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הדברים3)הלכה שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות י"ג פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן

בדבר השוכר קניין מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי. המתחיל דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
מכירה.4)הנשכר). מהלכות כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם וקטן שוטה חרש חסרה5)להוציא תימן יד בכתב

"שוכר". כ"ב).6)המלה פרק שם (ראה ממש בו שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר הכותב7)כגון כגון
בפרק כמבואר חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב מהזמן הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום לבנו נכסיו

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות לפירותיה.8)י"ב בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים רשאי9)מעביר ואינו
הקרקע את הלוקח מייד להוציא האב מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם הלוקח שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר
סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו שכתב כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם מכירה. בתורת לידו שבאה

שטז). קב.10)רנז, לשנה.11)שם דינר עשר מעוברת12)בשנים ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא ואפילו
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת שניתוסף,13)היא עשר השלושה החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין

אומרים אנו אין אחת, לשנה ואמר השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון מסתימת הוא. השנה בכלל העיבור שחודש
השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא כוונתו מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב שהיא כפי לשנה שהתכוון
בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה). במגיד (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש) (יום לתאריך ויגיע
בתחילת השכירות כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה הובאה
ומסתמך לאמצעה, השנה תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן) משנה במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה
ניקח אלא אותו לחלק לנו אין התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר: מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על

מוחלט"). שבא כמו בהחלט השנה.14)אותו ונתעברה - חודש בכל שכירות16)שם.15)דינר השכירות, בלשון שהקדים
הלשון17)חודש. הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות נתכוון אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה העיבור.18)שהזכיר חודש של השכירות קב:19)דמי שם נחמן כרב על20)פסק אף
אחרים. ביד שכורה שהיא מוציאים21)פי שכרו, את לתבוע החודש בסוף המשכיר בא אפילו ולכן בספק, ולא בשטר או בעדים

נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב סימן משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד אומרים אנו ואין השוכר מן
נמצא בעליו בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית היה מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה עם עתה

ממנו. מוציאים ולכן שכירות דמי שילם ולא העיבור בחודש דר מביתי22)שהשוכר לצאת ועליך - הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
ח).23)מיד. ז, הלכה ו בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית מן להוציאני רשות לך לא24)ואין ועדיין

לצאת. זמני ראייה.25)הגיע ז).26)השוכר קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן מיד,27)שהשכירו
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ּבֹו,‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ּׂשכר נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר
ּבׁשטר ׁשהיתה ּבין נטלּתי, לא עדין אֹומר: ּבין28והּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעדים יֹום29ׁשהיתה ׁשלׁשים ּבתֹו ּתבעֹו אם על30: - ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ראיה להביא יּתן31הּׂשֹוכר אֹו ׁשּלקח33ויחרים32, מי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עליו34מּמּנּו יטען אֹו ּבפני35, טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּסת36עצמּה ׁשלׁשים37ויׁשּביעהּו לאחר הּמּׂשּכיר ּתבעֹו ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשלׁשים ּבּיֹום ואפּלּו ראיה38יֹום, להביא הּמּׂשּכיר על -39, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
הּׂשֹוכר יּׁשבע ּׂשכר40אֹו אם וכן ויּפטר. ּׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשנה ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש ּבתֹו41מּמּנּו ּותבעֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָהּׁשנה

ּבאלּול ועּׂשרים ּתׁשעה ּביֹום להביא42ואפּלּו הּמּׂשּכיר על - ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָ
.43ראיה ְָָ

זמן„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעּׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ,44הּמּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשנה, אּלא הּׁשטר מּזמן עבר לא עדין אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
וׁשכנּת הּׂשכירּות ׁשני וׁשלמּו עברּו ּכבר אֹומר: ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָוהּמּׂשּכיר

ראיה הביא לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר
ויֹוציאֹו הּסת הּמּׂשּכיר יּׁשבע -45. ְְִִִֵֶַַַָ

ּבידֹו47ּפרּדס46הּׂשֹוכר‰. מׁשּכֹון ׁשהיה ׁשנים,48אֹו לעּׂשר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּזמן ּבתֹו הּפרּדס עציו49ויבׁש יּמכרּו ּבהן50- ויּלקח , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ּׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ויאכל ְְְְְְִֵַַַַַַַַָֹקרקע,
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו האילנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָוגּוף

והּלוה הּמלוה .51רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ
.Âסתם ׁשנים ּבֹו ׁשּכתּוב הּמׁשּכֹון ׁשטר אֹו הּׂשכירּות ,52ׁשטר ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

הּפרֹות ׁשלׁש53ּבעל ׁשּתים,54אֹומר אֹומר הּקרקע ּובעל , ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה הּפרֹות55וקדם הּפרֹות56ואכל הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ראיה הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן אכלּה57ּבחזקת . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
הממׁשּכן אֹו הּׁשטר58הּׂשֹוכר וכבׁש ׁשנים, ואמר59ׁשלׁש ,60: ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

אמרּו ׁשלׁש, אֹומר: הּקרקע ּובעל ּפרֹות, לי יׁש ׁשנים ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלחמׁש
ׁשטר61לֹו הבא ׁשאּלּו62: נאמן; הּׂשֹוכר - אבד ואמר: ,63 ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אמר לקּוחה64רצה, ּבידי65: ׁשנים.66היא ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
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עומדת. בעליה בחזקת השכירות.28)שהקרקע על שטר והולך.29)שנעשה רבינו שמבאר וכמו אחד תשלום30)הדין זמן
הבית את שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום, שלושים כל הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו - הבית שכר

האזל). באבן וראה המשנה, שנתן"31)(מרכבת ראייה (השוכר) שיביא עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו גירסת
פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד שלפנינו הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות בדין שנוייה שהיא רבינו ומפרש

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן שיפרע והלוואי זמנו ראייה.32)תוך הביא לא מגיד33)אם ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם
עא סימן משפט חושן ערוך ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה החרם).משנה כדין.34)דיני שלא אחר35)מעות
צו). סימן כתובה הלכות הפלאה וראה טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך פעמיים.36)הפירעון פרעתיך כלומר, חדשה, תביעה

הכול.37) כופר כדין - אחת פעם אלא פרעו שלא היסת, עשוי38)שבועת (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע איניש "דעביד
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו שנשלם ביום (המשכיר)39)לפרוע שיביא עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו: וכנוסחת - שם

נתן". שלא בשבועה".40)ראייה מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר כל כדין היסת מועד41)שבועת שקבעו כלומר,
שנה. בכל השנה.42)התשלומים של האחרון האזל).43)ביום ואבן המשנה מרכבת (ועיין יום בשלושים סתם שכירות וכדין

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר מציעא45)אין (בבא ב בהלכה שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע
חננאל). רבינו בשם ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות הוא וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קט:46)קג. שם

פירותיו.47) ההלוואה48)לאכול מדמי דמיהם וינכה פירותיו שיאכל מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה הפרדס שבעל
שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת הפירות שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה מהלכות ו ובפרק

שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על המשכון.49)ואף או השכירות זמן שנשלם כלומר,50)לפני שהעצים,
ויבשו קשישים היו שהעצים פי על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים "פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף

להתייבש. זמנם ריבית;51)כשהגיע מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו ומפרש בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד שאכל שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח המלווה אם שהרי
ומלשון המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים משנה המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר ויצטרך
שדמי מפני משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון אלא אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו

ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.) שם (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם מפורש52)שכירות שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין מושכנת או שכורה היא שנים לכמה המלווה.53)בשטר או השוכר לשלוש54)כלומר,

המדובר. היה לדין.55)שנים שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה "קרקע57)של כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם
שלא שם בגמרא נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן שמוציאים ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בראשונה שהזכיר מה הוא העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר ניתן לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו

על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה הוא הספק כאן אבל באחרונה, ואףאו השטר, על החתומים העדים ידי
את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה, עם שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר לפנינו העדים אין שעתה
בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא בי "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך המלווה מיד הפירות
שהמלווה דין לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר הדין בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים) הדין
בשם ג סעיף שיז משפט (חושן ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע העדים שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא

שאומר"). מי משכון.58)"ויש בתורת ברשותו שהשדה נעלם.59)מי המלווה.60)השטר או או61)השוכר לשוכר
השכירות.62)למלווה. נעשית שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר אומר.64)לשקר.63)הראה קניתיה.65)היה

לא66) השדה ובעל שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה
אין מושכרת שבשדה [מובן שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה, את ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה
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לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - לעקר לעקר; רּׁשאי ואינֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַֹֹֹֹֹיקצר,
- אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום זה. על זה מעּכבין ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוׁשניהם
- קרקע ּגב על אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָיחרׁש.
הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם לֹו ׁשהּׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמּׂשּכירין,
אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êנֹותן - ולקתה חּטים, ּכֹור ּבעּׂשרה מחברֹו ּׂשדה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהחֹוכר
ל לֹוקח הריני לֹו: יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבעּׂשרה ּכרם מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, אחר והקריסּו ענבים, ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּלי
והחמיץ יין, ּכּדי ּבעּׂשרה חכרֹו מּתֹוכן. לֹו נֹותן - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנקצרּו
ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה, ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא,

אסּפסּתא ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, וחרׁשּה,אסּפסּתא, , ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת, ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה, אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áמה לֹו: ואמר לנּכׁש, רצה ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - !חכיר ל נֹותן הריני ?ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶהפסד
מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה למחר לֹו: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
אין - אֹותּה חֹורׁש אני ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו ֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעּׂשבים.

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ּׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר

ּׂשכרּה מהּׂשעֹורים. יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּפני
יזרעּנה לא - קטנית ּׂשעֹורים. יזרעּנה - חּטים ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָֹלזרעּה
לא - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל קטנית. יזרעּנה - ּתבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּתבּואה;
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èּכלּום למקּבל אין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמקּבל
ׁשּיצאּו האילנֹות ּבׁשבח ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבקֹורת
היה ּכאּלּו האילנֹות מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאליהן
האילנֹות ׁשּצמחּו והּוא הּׂשדה. ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל לזריעה; הראּוי ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָּבמקֹום
אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלזריעה
זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתר
הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּלק
ׁשמין - למכרן הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּנגמרּו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלהּמכר,
ּובעל המקּבל ׁשחֹולקין ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותן
ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש. ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת הּמעמידים הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי - ּבׁשּתפּות אֹותן קנּו אם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים:
וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èהּׂשדה ּבעל עליו מקּבל - לּטע מחברֹו ּׂשדה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקּבל

הּכל. את עליו מגלּגלין - זה על יתר לסאה. ּבּוראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעּׂשרה

.·Èּכדי ּבּה יׁש אם עּׂשתה, ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהמקּבל
ּבּה. לּטּפל המקּבל חּיב - ההֹוצאה על יתר סאתים ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתֹוציא
ואקצר ואזרע ואניר אקּום אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכ
חציֹו, את ותּטל לפני ּכרי ואעמיד ואזרה ואדּוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואעּמר
ּובּמה עמלי ּבּׂשכר הּׁשאר אּטל ואני ּׁשּיתנּו, מה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ִֵֶׁשהֹוצאתי.
.‚Èׁשמין - הֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּבל

מּגיע ׁשהיה חלקֹו לֹו ונֹותן לעּׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
אׁשּלם אעבד, ולא אֹוביר אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו.
נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר אם הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּבמיטבא.
ׁשּנאמר: ּכדי קצּוב דבר עצמֹו על ּפסק ׁשּלא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלׁשּלם?
ּולפיכ ּבמיטבא, ׁשּיׁשּלם התנה אּלא ּכאסמכּתא, היא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אעבד, ולא אֹוביר אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּגמר
לׁשּלם, חּיב ואינֹו אסמכּתא, זה הרי - דינרין מאה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּתן

ּבלבד. לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה ּכפי נֹותן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
.„Èועּׂשתה חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין, לזרעּה ּׂשדה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

הּׁש מן לעּׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים מׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ
ראּויה ּׁשהיא מּמה ּפחֹות עּׂשתה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין
ּׁשהיא מה ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם - הּׁשמׁשמין מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֻלעּׂשֹות
ּׁשהיא מּמה יתר חּטים עּׂשתה הּׁשמׁשמין. מן לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻראּויה
ׁשּביניהן, הּתנאי לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻראּויה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמּׂשּתּכר ּפי על ְְִִֵֶַַַַַַַַאף

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּולהעריב,‡. להׁשּכים להם ואמר הּפֹועלים, את ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּׂשֹוכר
יכֹול אינֹו - להעריב וׁשּלא להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמקֹום
אֹו ּבגרֹוגרֹות לסּפק יזּון; - לזּון ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲִֵֶַָָָָָָֻלכּפן.
ּכמנהג הּכל יסּפק. - לּפֹועלים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבתמרים

ְִַָהּמדינה.
העיר·. מּבני וכׁשנים ּכאחד לֹו: ואמר הּפֹועל את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ּומׁשּמנין ׁשּבּׂשכירּות, והּיתר ׁשּבּׂשכירּות הּפחּות רֹואין -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ֵֵֶּביניהן.

.‚והל ּבׁשלׁשה, ּפֹועלים לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹאמר
נֹותן - עלי ּׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם ּבארּבעה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּׂשכרן
אחד ּומפסיד ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ונֹוטל ארּבעה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהם
ּבעל להם נֹותן - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָמּכיסֹו.
ּומי ּבׁשלׁשה ׁשּנּׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּבית
להם ויׁש ׁשלׁשה, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשּכר
מלאכּתן ּכׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתרעמת
- ארּבעה ׁשוה היא והרי נּכרת מלאכּתן היתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנּכרת;
ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנֹותן
הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ועּׂשּו טרחּו לא ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹארּבעה,
ּפי על אף ּבׁשלׁשה, וּׂשכר הּׁשליח והל ּבארּבעה, לי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֹּׂשכר
ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) שליח, ידי על שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין המדינה, כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר
מציאה. שמצא יום שכיר

zexiky zekld - '` xc` 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּפרֹותיו ׁשהכניס עד לבעל67ׁשהטעהּו יׁש - והל והּניחם , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּפֹועלים ּׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות מאֹותן לֹו למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
היא, חסידּות ּומּדת לּׁשּוק. אֹותם ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין

ּדין לבית מקֹום68ׁשּיֹודיע ּדמיהן מּמקצת ויּׂשּכרּו מּׁשּום69, , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכהגן. עּׂשה ׁשּלא ּפי על אף לּבעלים, אבדה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהׁשב

.Áמחברֹו רחים ּבכל70הּׂשֹוכר סאה עּׂשרים לֹו ׁשּיטחן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבּׂשכרֹו הרחים71חדׁש ּבעל והעׁשיר ,72צרי אינֹו והרי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשם אֹו73לטחן לעצמֹו לטחן ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם : ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
ׁשּזֹו74לאחרים סאה, עּׂשרים טחינת ּדמי לּתן אֹותֹו ּכֹופין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ

היא סדם לֹו75מּדת אין ואם דמים,76; לי אין לֹומר: יכֹול - ְְִִִִִֵֵַַָָֹ
צרי אּתה אין ואם ׁשּׂשכרּתי, ּכמֹו ל טֹוחן מכר77והריני - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבזה.78לאחרים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֵֶַַָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפרֹותיו‡. לאכל ּכרם אֹו לזרעּה ּׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
מּמּנּו ׁשּׂשכר ּכגֹון קצּובים, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדמים,
ּבכל יין ּכּדי ּבעּׂשרים זה וכרם ּבׁשנה ּכֹור ּבעּׂשרים זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּׂשדה
הּנקרא הּוא ּבפרֹות והּׂשֹוכר להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהן - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה

ֵחֹוכר.
עליו·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו רביע אֹו הּתבּואֹות ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַיציאֹות,
ׁשהּוא ּדבר ּכל מקּבל. הּנקרא הּוא זה ּביניהן, ּׁשּיתנּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה

ּבעל - הארץ ׁשמירהלסיג ׁשהּוא ּדבר וכל ּבֹו; חּיב הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבֹו ׁשחֹופרין הּקרּדם ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹיתרה
וכּיֹוצא והּכד והּדלי העפר, ּבהן ׁשּנֹוּׂשאין והּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהארץ,
וחטיטת הּקרקע; ּבעל על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבהן
המקּבל. על אֹו החֹוכר על - הּמים ּבהן ׁשּמקּבצין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּמקֹומֹות

לא‚. - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ׁשנה זֹורעּה - ׁשנים ׁשבע קּבלּה אֹו ּׂשכרּה פׁשּתן; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָיזרעּנה
קּבלּה אֹו ּׂשכרּה הּמנין; מן הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן. ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹונה

הּמנין. מן ׁשביעית - אחד ְְִִִִֶַַָָָׁשבּוע
אֹו„. הּׁשלחין ּבית והיא מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהחֹוכר

הּנהר ּפסק ולא הּׁשלחין, ּבית מעין ויבׁש האילן, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבית
האילן ׁשּנקצץ אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּגדֹול,
מדינה מּכת ואם מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבתֹו עֹומד היה מחכירֹו. לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא,
ּבית ,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׂשדה
- האילן נקצץ אֹו הּמעין יבׁש ,ל מּׂשּכיר אני הּזה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָהאילן
לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, עֹומד הּוא ׁשהרי מחכירֹו; לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹמנּכה
מּׂשּכיר. אני עּתה ׁשהיא ּכמֹות ׁשאֹומר: ּכמי אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ'הּזה'
הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה, עֹומד היה לא אם ,ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלפיכ
ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן, ּבית אֹו ,ל מּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאני

מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - ְֲִִֵֵֶַָָהאילן
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

- העיר אֹותּה ׁשל הּׂשדֹות לרב זה ּדבר ארע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנׁשּתּדפה:
ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו; ההפסד לפי הּכל מחכירֹו, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמנּכה
ּפי על אף מחכירֹו, לֹו מנּכה אינֹו - הּׂשדֹות ּברב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּמּכה
הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ּבעל ׁשל הּׂשדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּדפּו
ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על אף המקּבל, אֹו הּׂשֹוכר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין מחכירֹו; לֹו מנּכה אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשדֹות
ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ּׂשדֹותיו ּכל ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ּׂשעֹורים, ּוזרעּה חּטים ׁשּיזרעּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרקע
ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף צמחה, ולא ׁשּזרעּה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
חּיב מתי ועד מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - הּמדינה רב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻוהּכתה
ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם אחרת ּפעם ולזרע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהּטּפל

מקֹום. ּבאֹותֹו ְְִִָָלזריעה
.Â- לקצר ׁשּנהגּו מקֹום מחברֹו: ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה את שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל אולם פירות, אכילת על למחות מקום
שלוש בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות בתורת לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה, המגיד וכתב
מסר שהמשכיר מעידים העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה עדים יש אם אבל מכורה ולא שכורה שהשדה השנים,
לו אין שהרי שכרתיה, שנים לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי היא לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה

מקום67)מיגו. לו שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא באדם קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
והוציאו סבלים האשה ושכרה לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי ליינו מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא
ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה "כאשר יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק מדמי שכרם ושילמה לשוק היין את
שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו וסובר כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה התנהג הוא כלומר, בראשו",
פירותיו שהכניס במי גם הוא זה שדין הלכה בתחילת רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה נהג שלא אף - כהוגן

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו שלא חבירו א).68)לבית קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם שלא69)אחר
בשוק. קג.70)יפסידו הריחיים.71)כתובות השכרת ביתו.72)בעד צריכת בו וטוחן וחמור ריחיים השוכר,73)וקנה אצל

חיטים. טחינת במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר שיש74)ובא המשכיר בעד יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,
חיטים. לטחינת רבים לקוחות וזה75)לו נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו והוא נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו שהרי כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה, עושים היו לא חסר) לא
חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר ונמצא הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל לטחון לשוכר76)לו שאין

מפסיד. נמצא המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת בטל78)לטחינתי.77)לקוחות ולישב להפסיד לי אין כלומר,
שם. רש"י פי (על לאחרים מכור - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי שהוסכם כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא
מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים" בעל "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן סעיף שיח בסימן בסמ"ע וראה

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים. לך שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור שכתב חכירת1)ומה דין מבאר
קבלנות. או שדה
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לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - לעקר לעקר; רּׁשאי ואינֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַֹֹֹֹֹיקצר,
- אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום זה. על זה מעּכבין ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוׁשניהם
- קרקע ּגב על אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָיחרׁש.
הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם לֹו ׁשהּׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמּׂשּכירין,
אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êנֹותן - ולקתה חּטים, ּכֹור ּבעּׂשרה מחברֹו ּׂשדה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהחֹוכר
ל לֹוקח הריני לֹו: יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבעּׂשרה ּכרם מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, אחר והקריסּו ענבים, ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּלי
והחמיץ יין, ּכּדי ּבעּׂשרה חכרֹו מּתֹוכן. לֹו נֹותן - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנקצרּו
ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה, ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא,

אסּפסּתא ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, וחרׁשּה,אסּפסּתא, , ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת, ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה, אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áמה לֹו: ואמר לנּכׁש, רצה ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - !חכיר ל נֹותן הריני ?ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶהפסד
מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה למחר לֹו: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
אין - אֹותּה חֹורׁש אני ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו ֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעּׂשבים.

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ּׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר

ּׂשכרּה מהּׂשעֹורים. יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּפני
יזרעּנה לא - קטנית ּׂשעֹורים. יזרעּנה - חּטים ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָֹלזרעּה
לא - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל קטנית. יזרעּנה - ּתבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּתבּואה;
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èּכלּום למקּבל אין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמקּבל
ׁשּיצאּו האילנֹות ּבׁשבח ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבקֹורת
היה ּכאּלּו האילנֹות מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאליהן
האילנֹות ׁשּצמחּו והּוא הּׂשדה. ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל לזריעה; הראּוי ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָּבמקֹום
אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלזריעה
זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתר
הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּלק
ׁשמין - למכרן הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּנגמרּו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלהּמכר,
ּובעל המקּבל ׁשחֹולקין ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותן
ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש. ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת הּמעמידים הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי - ּבׁשּתפּות אֹותן קנּו אם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים:
וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èהּׂשדה ּבעל עליו מקּבל - לּטע מחברֹו ּׂשדה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקּבל

הּכל. את עליו מגלּגלין - זה על יתר לסאה. ּבּוראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעּׂשרה

.·Èּכדי ּבּה יׁש אם עּׂשתה, ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהמקּבל
ּבּה. לּטּפל המקּבל חּיב - ההֹוצאה על יתר סאתים ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתֹוציא
ואקצר ואזרע ואניר אקּום אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכ
חציֹו, את ותּטל לפני ּכרי ואעמיד ואזרה ואדּוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואעּמר
ּובּמה עמלי ּבּׂשכר הּׁשאר אּטל ואני ּׁשּיתנּו, מה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ִֵֶׁשהֹוצאתי.
.‚Èׁשמין - הֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּבל

מּגיע ׁשהיה חלקֹו לֹו ונֹותן לעּׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
אׁשּלם אעבד, ולא אֹוביר אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו.
נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר אם הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּבמיטבא.
ׁשּנאמר: ּכדי קצּוב דבר עצמֹו על ּפסק ׁשּלא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלׁשּלם?
ּולפיכ ּבמיטבא, ׁשּיׁשּלם התנה אּלא ּכאסמכּתא, היא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אעבד, ולא אֹוביר אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּגמר
לׁשּלם, חּיב ואינֹו אסמכּתא, זה הרי - דינרין מאה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּתן

ּבלבד. לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה ּכפי נֹותן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
.„Èועּׂשתה חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין, לזרעּה ּׂשדה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

הּׁש מן לעּׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים מׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ
ראּויה ּׁשהיא מּמה ּפחֹות עּׂשתה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין
ּׁשהיא מה ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם - הּׁשמׁשמין מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֻלעּׂשֹות
ּׁשהיא מּמה יתר חּטים עּׂשתה הּׁשמׁשמין. מן לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻראּויה
ׁשּביניהן, הּתנאי לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻראּויה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמּׂשּתּכר ּפי על ְְִִֵֶַַַַַַַַאף
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ּולהעריב,‡. להׁשּכים להם ואמר הּפֹועלים, את ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּׂשֹוכר
יכֹול אינֹו - להעריב וׁשּלא להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמקֹום
אֹו ּבגרֹוגרֹות לסּפק יזּון; - לזּון ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲִֵֶַָָָָָָֻלכּפן.
ּכמנהג הּכל יסּפק. - לּפֹועלים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבתמרים

ְִַָהּמדינה.
העיר·. מּבני וכׁשנים ּכאחד לֹו: ואמר הּפֹועל את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ּומׁשּמנין ׁשּבּׂשכירּות, והּיתר ׁשּבּׂשכירּות הּפחּות רֹואין -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ֵֵֶּביניהן.

.‚והל ּבׁשלׁשה, ּפֹועלים לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹאמר
נֹותן - עלי ּׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם ּבארּבעה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּׂשכרן
אחד ּומפסיד ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ונֹוטל ארּבעה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהם
ּבעל להם נֹותן - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָמּכיסֹו.
ּומי ּבׁשלׁשה ׁשּנּׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּבית
להם ויׁש ׁשלׁשה, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשּכר
מלאכּתן ּכׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתרעמת
- ארּבעה ׁשוה היא והרי נּכרת מלאכּתן היתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנּכרת;
ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנֹותן
הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ועּׂשּו טרחּו לא ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹארּבעה,
ּפי על אף ּבׁשלׁשה, וּׂשכר הּׁשליח והל ּבארּבעה, לי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֹּׂשכר
ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) שליח, ידי על שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין המדינה, כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר
מציאה. שמצא יום שכיר
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ּבין‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
ּפרֹות ׁשּמׁשּכנֹו2ׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהל ּׂשכראחר ׁשֹומר זה הרי - אבד3והּו אם ,לפיכ . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבדמיו חּיב - נגנב אֹו ּכגֹון4הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם . ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָ

יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטים ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה5ׁשּנאנס ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ,6. ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

.·ל ואׁשמר לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר זה7ּכל הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ּבּבעלים ל8ׁשמירה ואׁשמר הּיֹום לי ׁשמר לֹו: אמר . ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ

למחר9למחר אׁשאיל ואני הּיֹום הׁשאילני לי10, ׁשמר , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ
- למחר ל ואׁשמר הּיֹום הׁשאילני למחר, ואׁשאיל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּיֹום

לזה זה ּׂשכר ׁשֹומרי נעּׂשּו .11ּכּלן ְֲֵֶֶַָָָָֻ
הן‚. ּׂשכר ׁשֹומרי - האּמנין ׁשּל12ּכל את טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

הּבעלים לקחּו ולא ּגמרּתיו, האּמן: לֹו ׁשאמר אֹו מעֹות, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻוהבא
חּנם ׁשֹומר האּמן - הּכלי הבא13את האּמן: אמר אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

ׁשּל את וטל ּכׁשהיה14מעֹות ּׂשכר נֹוּׂשא הּוא עדין -15. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לאּמנין„. נתן16נתן ּכיצד? לׁשּלם. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

ּומגּדל17לחרׁש תבה אֹו18ׁשּדה וׁשּברן; מסמר, ּבהן לקּבע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לעּׂשֹות העצים את לֹו ונׁשּברּוׁשּנתן ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומגּדל ּתבה ׁשּדה דמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעּׂשּו ׁשאין19אחר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלי ּבׁשבח קֹונה והקּדיחּתּו20האּמן לצּבע, צמר נתן . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכעּור21יֹורה צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן לֹו22- נתנֹו אֹו , ְְְְֵֵַָָָָ
עצים נתן אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָָֹֹֹֹלצבעֹו
ספסל אֹו רע ּכּסא ועּׂשה נאה ּכּסא מהן לעּׂשֹות :23לחרׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ההֹוצאה, את הּכלי ּבעל נֹותן - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאם
הּׁשבח את לֹו נֹותן - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

יּתן24ּבלבד אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה איני הּכלי: ּבעל אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
העצים דמי אֹו הּצמר דמי לֹו25לי ׁשֹומעין אין אם26- וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
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לתקן1) לאומנים נתן ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה ודין ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר
או טבח ודין רע, ונמצא יפה שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים, ועשאן לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו,
בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני הפסד שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות הנוטע או תינוקות מלמד או העיר סופר

מוקדמת. שכר.2)התראה שומר פירות חינם, שומר מעות הלווהו האומר יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא לפי3)כחכמים
כט:) שם (השווה וניעור שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת עוסק שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו ממון והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו הכלל כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא
(נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה שומר את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר. כשומר דינו זו הנאה
עסוק שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה, הנאה שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה לג:)

עב). סימן סוף משפט חושן בטור הובאה הרא"ש תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא המשכון4)בשמירתה שווה היה "ואם
החוב על יתרים המשכון דמי ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן (לשון הייתרון" ללווה המלווה ב.5)נותן הלכה א פרק למעלה שנתבאר שכר שומר כדין
קתא6) "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף שהמלווה האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה אפילו היינו,

משנה). (מגיד זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית אחד.7)דמגלא שהשומר8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
פא.). (שם השמירה בהתחלת חבירו של את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו שאין9)פטור בבעלים שמירה זה אין

השמירה. בהתחלת במלאכתו עוסקים (מגיד10)הבעלים בבעלים שאלה זה הרי היום ואשאילך היום השאילני אמר אם אבל
בבעלים). שאלה דין לו אין זה במקרה שגם רש"י ודעת חייב,11)משנה. - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם היינו, שם,

בבעלים, שמירה זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו. וזהו השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל אחד שכל
משנה המגיד לפי אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר מחר לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו
משנה המגיד על שהקשה מה למלך במשנה וראה רבינו בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי ופטור בבעלים שאלה שזה רבינו דעת

שמיישבו). ו קטן סעיף שה סימן בש"ך בשמירתו12)וראה שהכלי במה נהנה שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
בו שמשתמש נהנה שהוא לפי שכר כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה אומנתו שכר מקבל הוא ידו שעל

למ המשנה פי על פא: (שם א).לצורכו קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן ידה,13)לך על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה לפי
שולחן פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד חינם כשומר חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר הוא והרי

ב). סעיף שמג סימן שכרו.14)ערוך שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ לנטילת המעות נתינת שהרי15)שהקדים
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור תופסו שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה צח:16)הוא קמא נגר.17)בבא

ומגדל18) ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה "שידה רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש וארונות. ארגזים מיני
מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע עץ של אוצר עצים.19)- לו שנתן פי על אף הכלי20)גמורים, עושה האומן פירוש,

ואין הבית לבעל שייך - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים מה וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא זה ומשום זה בשבח כלום קונה שהרתיחה21)האומן היורה "שרפתו

שם). רש"י ק: (שם מדאי" (שם).22)יותר מכוער (גוון) מראה הצבע וקיבל ביורה שנשתיירו צבע בשיירי והואיל23)שצבעו
והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה על האומן יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל אין אם24)ושינה "כגון

שלושה עליו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע הצבע בו והוציא וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו" הותיר מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר הכלי25)רבעי לו וייטול

שו). סימן החושן קצות ועיין שם (רבינו השבח'26)שעשה על יתרה ההוצאה ואם ההוצאה על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי
שם). (רבינו משניהם" אחד לכל תקנה היא
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לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת להם ויׁש עצמן, על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹקּבלּו
ּבארּבעה, להם ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבעל
אּלא ּדעּתן אין - הּבית ּבעל ׁשאמר ּכמה הרינּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואמרּו:
ּׁשעּׂשּו: מה ׁשמין לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין - ארּבעה ׁשוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
ּבעל לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם אין - ׁשוה אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָידּוע
ואמרּו ּבׁשלׁשה, להם ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבית
ׁשוה ׁשּמלאכּתן ּפי על אף הּבית, ּבעל ׁשאמר ּכמה ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלֹו:
וקּבלּו ׁשלׁשה ׁשמעּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָארּבעה

ֲֵֶעליהם.
ּבעל„. אֹו הּבית ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַהּׂשֹוכר

ּבּמה ּתרעמת. אּלא זה על זה להם אין - אֹותם הטעה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבית
ולא החּמרין הלכּו אבל הלכּו; ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹּדברים
ׁשּׂשכר אֹו לחה, ּכׁשהיא ּׂשדה ּומצאּו ּפֹועלים ּתבּואה, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָמצאּו
ּבעל ּבּקר אם מים: ׁשּנתמּלאה ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהׁשקֹות
אין - ּפֹועלים ׁשּצריכה ּומצא מּבערב מלאכּתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבית
להם נֹותן - ּבּקר לא ואם לעּׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹלּפֹועלים
ריקן, לּבא טעּון הּבא דֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּׂשכרן
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹועֹוּׂשה
וחזר ּבּמלאכה הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יּׂשראל בני לי ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר; - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו,
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים
הּוא קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעּׂשה מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר
ׁשּׂשכרן ּבעת ׁשהּוזלּו ּבין לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוזל לא ּבין ּכן אחר מלאכה ׁשהּוזלה ּבין הּוזלּו, לא הּבין ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין -ֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לארג ּבגד חציּה; והּניח חציּה קצר סלעים, ּבׁשּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלקצר
ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשּתי
אֹו ׁשקל, לֹו נֹותן - דינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָלעּׂשֹות:
אינֹו - דינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתן; את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיגמרּו
ּבּמה מלאכה. חצי אּלא עּׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנֹותן
האבּוד, ּבדבר אבל אבּוד; ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים
להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו הּמׁשרה, מן להעלֹות ּפׁשּתנֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּכגֹון
ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן וכּיֹוצא לכּלה, אֹו למת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלילין
ׁשחלה ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקּבלן
עליהן ּׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס לא ואם מת. לֹו ׁשּמת ׁשמע ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּבֹואּו לכם, קצצּתי סלע להם: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מה אּלא להם יּתן ולא מלאכּתן, ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים! ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּוטלּו
מהן מחזיר - הׁשּתים להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשּפסק
אחרים, ּפֹועלים ּׂשֹוכר עליהן? ּׂשֹוכר ּכיצד ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַהּתֹוספת.
הּפֹועלין לאּלּו ׁשּיֹוסיף וכל ּתאבד, ׁשּלא מלאכּתן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוגֹומרים
עד הראׁשֹונים. מן נֹוטל לראׁשֹונים ּׁשּפסק מה על ֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרים
ממֹון להם היה ואם ראׁשֹונים. ׁשל ּׂשכרן ּכדי עד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכּמה?
וחמּׁשים ארּבעים עד הּמלאכה להׁשלים ּׂשֹוכר - ידֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּתחת
ׁשלׁשה הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי על אף ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָזּוז

לּׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ארּבעה. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
ּבּׂשכרן, לּׂשּכר ּפֹועלים יׁש אבל הּמלאכה; להׁשלים ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּבּׂשכרן
- תאבד ולא מלאכּת להׁשלים מאּלּו ּוּׂשכר צא לֹו: ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹֹואמרּו
וׁשמין ּתרעמת, אּלא עליהן לֹו אין קּבלן, ּבין ּׂשֹוכר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין

לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה ולּקּבלן ּׁשעּׂשה, מה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלּׂשֹוכר
יאמר‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

ּׁשעּׂשה. מה ּׂשכר לֹו נֹותן אּלא ,לפני הריני ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו:
.Âּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה את להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר

אּלא להן אין - להפסיק ּדרּכֹו אין אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנהר
העיר, ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ּׁשעּׂשּו; מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּׂשכר
ּׁשעּׂשּו, מה ּׂשכר אּלא להן אין - הּיֹום ּבחצי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהפסיקּוהּו
להפסיק ּדרּכֹו ואם נהר; ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ידעּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ּׂשכר להם נֹותן - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאליו
אּלא להן אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּׂשכרן
מן ּׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעּׂשּו. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמה
מי אבל ּבפֹועל; אמּורים? ּדברים ּבּמה נסּתּיעּו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמים
ּבּיֹום ּפעמים ארּבע זֹו ּׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו, עם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּפסק
ּפעמים ׁשּתי מׁשקין ׁשהן האריסין וכל הּפרֹות, חצי יּטל -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הצר ולא הּמטר ּובא הּפרֹות, רביע אּלא נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאינן
עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ּולהׁשקֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָלדלֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ּכׁשּתף, ְְְִֵֵֶָָָֻׁשהאריס
.Êוׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אֹו ּכמֹותּה אחרת מלאכה לֹו יׁש אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמלאכה
- ּיעּׂשה מה לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוּׂשּה - מּמּנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָקּלה
עֹובדי אֹו החֹופרים מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָנֹותן
יעּׂשה לא ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאדמה

ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן - יחלה ְְֱִֵֶֶָָָָּבמלאכה
.Á,למקֹום מּמקֹום ׁשליחּות לֹו להביא הּפֹועל את ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּׂשֹוכר

ּׂשכרֹו מּׂשלם. ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֹוהל
לֹו נֹותן - הביא ולא מצא ולא והל לכרם, קנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהביא

להב ּׂשכרֹו מׁשלם. והלּׂשכרֹו לחֹולה, ודֹורמסקנין ּכרּוב יא ְְְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָ
ּׁשהבאת מה טל לֹו: יאמר לא - הבריא אֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומצאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשכר

.Ëּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר
ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ולֹוקח וחֹוזר ּׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחברֹו

ְַָָהּמלאכה.
.È,ּבהן וכּיֹוצא וקׁש ּבתבן עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ואם לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּׂשכר ּׁשעּׂשית מה טל לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואמר
- ׁשּלי את אּטל ואני ּׂשכר היל לֹו: אמר עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשּקּבל

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין
.‡Èעּׂשה לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, - הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת

עּמי עדר לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין הּיֹום, מלאכה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
הּנהר ׁשחסר ּכגֹון מציאֹות, ללּקט ּׂשכרֹו אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּיֹום.
לבעל מציאתֹו הרי - ּבאּגם הּנמצאין הּדגים ללּקט ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּוּׂשכרֹו

דינרין. מלא ּכיס מצא ואפּלּו ֲִִִִִֵַַַָָָָהּבית,
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ּבין‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
ּפרֹות ׁשּמׁשּכנֹו2ׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהל ּׂשכראחר ׁשֹומר זה הרי - אבד3והּו אם ,לפיכ . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבדמיו חּיב - נגנב אֹו ּכגֹון4הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם . ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָ

יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטים ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה5ׁשּנאנס ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ,6. ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

.·ל ואׁשמר לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר זה7ּכל הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ּבּבעלים ל8ׁשמירה ואׁשמר הּיֹום לי ׁשמר לֹו: אמר . ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ

למחר9למחר אׁשאיל ואני הּיֹום הׁשאילני לי10, ׁשמר , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ
- למחר ל ואׁשמר הּיֹום הׁשאילני למחר, ואׁשאיל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּיֹום

לזה זה ּׂשכר ׁשֹומרי נעּׂשּו .11ּכּלן ְֲֵֶֶַָָָָֻ
הן‚. ּׂשכר ׁשֹומרי - האּמנין ׁשּל12ּכל את טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

הּבעלים לקחּו ולא ּגמרּתיו, האּמן: לֹו ׁשאמר אֹו מעֹות, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻוהבא
חּנם ׁשֹומר האּמן - הּכלי הבא13את האּמן: אמר אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

ׁשּל את וטל ּכׁשהיה14מעֹות ּׂשכר נֹוּׂשא הּוא עדין -15. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לאּמנין„. נתן16נתן ּכיצד? לׁשּלם. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

ּומגּדל17לחרׁש תבה אֹו18ׁשּדה וׁשּברן; מסמר, ּבהן לקּבע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לעּׂשֹות העצים את לֹו ונׁשּברּוׁשּנתן ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומגּדל ּתבה ׁשּדה דמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעּׂשּו ׁשאין19אחר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלי ּבׁשבח קֹונה והקּדיחּתּו20האּמן לצּבע, צמר נתן . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכעּור21יֹורה צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן לֹו22- נתנֹו אֹו , ְְְְֵֵַָָָָ
עצים נתן אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָָֹֹֹֹלצבעֹו
ספסל אֹו רע ּכּסא ועּׂשה נאה ּכּסא מהן לעּׂשֹות :23לחרׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ההֹוצאה, את הּכלי ּבעל נֹותן - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח ְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאם
הּׁשבח את לֹו נֹותן - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

יּתן24ּבלבד אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה איני הּכלי: ּבעל אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
העצים דמי אֹו הּצמר דמי לֹו25לי ׁשֹומעין אין אם26- וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לתקן1) לאומנים נתן ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה ודין ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר
או טבח ודין רע, ונמצא יפה שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים, ועשאן לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו,
בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני הפסד שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות הנוטע או תינוקות מלמד או העיר סופר

מוקדמת. שכר.2)התראה שומר פירות חינם, שומר מעות הלווהו האומר יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא לפי3)כחכמים
כט:) שם (השווה וניעור שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת עוסק שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו ממון והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו הכלל כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא
(נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה שומר את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר. כשומר דינו זו הנאה
עסוק שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה, הנאה שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה לג:)

עב). סימן סוף משפט חושן בטור הובאה הרא"ש תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא המשכון4)בשמירתה שווה היה "ואם
החוב על יתרים המשכון דמי ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן (לשון הייתרון" ללווה המלווה ב.5)נותן הלכה א פרק למעלה שנתבאר שכר שומר כדין
קתא6) "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף שהמלווה האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה אפילו היינו,

משנה). (מגיד זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית אחד.7)דמגלא שהשומר8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
פא.). (שם השמירה בהתחלת חבירו של את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו שאין9)פטור בבעלים שמירה זה אין

השמירה. בהתחלת במלאכתו עוסקים (מגיד10)הבעלים בבעלים שאלה זה הרי היום ואשאילך היום השאילני אמר אם אבל
בבעלים). שאלה דין לו אין זה במקרה שגם רש"י ודעת חייב,11)משנה. - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם היינו, שם,

בבעלים, שמירה זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו. וזהו השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל אחד שכל
משנה המגיד לפי אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר מחר לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו
משנה המגיד על שהקשה מה למלך במשנה וראה רבינו בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי ופטור בבעלים שאלה שזה רבינו דעת

שמיישבו). ו קטן סעיף שה סימן בש"ך בשמירתו12)וראה שהכלי במה נהנה שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
בו שמשתמש נהנה שהוא לפי שכר כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה אומנתו שכר מקבל הוא ידו שעל

למ המשנה פי על פא: (שם א).לצורכו קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן ידה,13)לך על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה לפי
שולחן פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד חינם כשומר חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר הוא והרי

ב). סעיף שמג סימן שכרו.14)ערוך שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ לנטילת המעות נתינת שהרי15)שהקדים
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור תופסו שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה צח:16)הוא קמא נגר.17)בבא

ומגדל18) ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה "שידה רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש וארונות. ארגזים מיני
מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע עץ של אוצר עצים.19)- לו שנתן פי על אף הכלי20)גמורים, עושה האומן פירוש,

ואין הבית לבעל שייך - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים מה וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא זה ומשום זה בשבח כלום קונה שהרתיחה21)האומן היורה "שרפתו

שם). רש"י ק: (שם מדאי" (שם).22)יותר מכוער (גוון) מראה הצבע וקיבל ביורה שנשתיירו צבע בשיירי והואיל23)שצבעו
והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה על האומן יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל אין אם24)ושינה "כגון

שלושה עליו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע הצבע בו והוציא וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו" הותיר מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר הכלי25)רבעי לו וייטול

שו). סימן החושן קצות ועיין שם (רבינו השבח'26)שעשה על יתרה ההוצאה ואם ההוצאה על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי
שם). (רבינו משניהם" אחד לכל תקנה היא
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ׁשּנאמר:·. מּמּנּו; נפׁשֹו נטל ּכאּלּו - ּׂשכיר ּׂשכר הּכֹובׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
ועּׂשה: אזהרֹות ּבארּבע ועֹובר נפׁשֹו. את נּׂשא הּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואליו
תלין לא ּומּׁשּום ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ְֲִִִִִֵַַַָֹֹֹעֹובר
ּביֹומֹו ּומּׁשּום הּׁשמׁש, עליו תבֹוא לא ּומּׁשּום ּׂשכיר, ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻּפעּלת
הּלילה, ּכל ּגֹובה - יֹום ּׂשכיר זמּנֹו? זהּו אי ּׂשכרֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָתּתן
ּוּׂשכיר ּבקר; עד אּת ּׂשכיר ּפעּלת תלין לא נאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻועליו
ּׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה - ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָלילה
ׁשל ׁשעֹות ּוּׂשכיר הּיֹום; ּכל ּגֹובה - יֹום ׁשל ׁשעֹות ְְִִֶֶֶַָָָּוּׂשכיר
ּׂשכיר חדׁש, ּׂשכיר ׁשּבת, ּׂשכיר הּלילה. ּכל ּגֹובה - ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלילה
ּבּלילה יצא הּיֹום; ּכל ּגֹובה - ּבּיֹום יצא ׁשבּוע: ּׂשכיר ְְִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. (אֹותֹו) ּכל ּגֹובה -ְֶַַָָ
עּׂשרה‚. אחרֹו אפּלּו והֹודיעֹו, ּוגמרּה, לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין; ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּיֹום

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכּׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
להם:„. אמר ּפֹועלים, לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר

ּבל מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם - הּבית ּבעל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּׂשכרכם
ואם אצלֹו; ּפעּלתן ׁשאין לפי וזה ּׂשכרן, ׁשּלא לפי זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּתלין,
אין עֹובר. הּׁשליח - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלא
אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר ׁשּתבעֹו ּבזמן אּלא עֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא ְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם

ּפטּור. זה הרי - וקּבל אחר אצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהמחהּו
ׁשּכבר‰. ּפי על אף זמּנֹו, אחר עד ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי - תעּׂשה ולא ּבעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּתאמר אל ׁשּנאמר: ּדבריהם, ׁשל לאו על עֹובר - ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשהה

וׁשּוב. ל ְֲֵֵָלרע
.Âּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ּׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום נטלּתי לא אֹומר: והּׂשכיר ,ּׂשכר ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
ּכל ּכדין ויּטל, חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתּקנּו
הּׂשכיר וזה ּבפֹועליו, טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
נׁשּבע הּׂשכיר - קטן הּׂשכיר היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנֹוּׂשא
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטל.
ונתּתי ּׂשכרּתי לֹומר: נאמן ,ּׂשכרּתי ולא מעֹולם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹדברים
הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ׁשּנתן, הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;ּׂשכר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָל
ׁשּׂשכרֹו אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאם
ּפי על אף זמּנֹו, אחר ּתבעֹו אם וכן ּכלּום. לֹו מֹועיל אינֹו -ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבעדים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּׂשכרֹו
ׁשּתבעֹו ראיה הביא הּסת. הּבית ּבעל יּׁשבע - ראיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהביא
ּתביעה. ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוּׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל; נׁשּבע אינֹו הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא - והלאה רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי,
יֹום עד והֹול ּתֹובעֹו ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָחמיׁשי

.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,ל קצצּתי ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל
ּכאן, הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - לי קצצּת ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
אף ראיה, הביא לא ואם הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבעל הרי - היל לֹו ׁשאמר אֹו ׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ודבר חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבית
אמּורים? ּדברים ּבּמה נפׁש. ּבפחי הּׂשכיר יל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אבל ּבזמּנֹו; ּותבעֹו לֹו, ּפסק ּכּמה ידעּו ולא ּבעדים ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּׂשכרֹו
ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו אֹו ּבעדים, ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאם
ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא לֹו קצץ ׁשּלא הּסת ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּבית
הּטענֹות. ּכל ּכדין ,היל לֹו ׁשאמר זה אּלא אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר

.Áוהּלה לי, קצצּת ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּנֹותן
האּמן, ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל אחת, אּלא קצצּתי לא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
נׁשּבע האּמן הרי - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכדי עד ּבּׂשכרֹו ׁשהיא לטען ויכֹול ונֹוטל; חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנקיטת
חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת טּלית יצאת ואם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמיה.
עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואינֹו
אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראיה;
ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשבּועת

הּׂשכיר. ּכדין ְִִֶַָזה
.Ëמגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּׂשכיר

אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעליו
ּתחּלה לֹו ּופֹותחין עליו, ׁשמקילין הּׂשכיר מן חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמקילין,
ּׂשכרֹו היה אפּלּו וטל. הּׁשבע ,עצמ ּתצער אל לֹו: ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹואֹומרים
אּלא יּטל לא - נתּתיה אֹומר הּבית ּובעל אחת, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּפרּוטה
ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשבּועה.
ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא אֹותּה יּטל לא - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹאחת

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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לא‡. ועדין הארץ מן ׁשּגּדּולֹו ּבדבר עֹוּׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפֹועלים
מעּׂשיהן ויהיּו ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין מלאכּתֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻנגמרה
אֹותן ׁשּיּניח מצוה הּבית ּבעל על הרי - הּמלאכה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּגמירת
רע ּבכרם תבא ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו. עֹוּׂשין ּׁשהן מּמה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלאכל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .רע ּבקמת תבא ּכי וכתּוב: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגֹו',
מי ּׂשכרֹו, לא אּלּו וכי ּבּׂשכיר. אּלא מדּבר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּדעּתֹו? ׁשּלא ׁשּלֹו ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתיר
- לעבֹודה ּבעלים לרׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹאּלא

ַֹּתאכל.
ׁשהעֹוּׂשה·. ּבמחּבר? לעֹוּׂשה ּבתלּוׁש העֹוּׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּומּׁשּתּגמר מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא עד ּבּדבר אֹוכל - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש
ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר, והעֹוּׂשה לאכל; לֹו אסּור - ְְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֻמלאכּתֹו
ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו. ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוקֹוצר
ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל וינּפץ ׁשּימלאּנּו, עד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹּבּסל
מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר עד אּלא אֹוכל ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוימּלאּנּו,
אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים: אמרּו לּבעלים, אבדה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשב
יבּטלּו ׁשּלא ּכדי הּגת, מן ּובחזירתן לאֹומן, מאֹומן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבהליכתן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

zexiky zekld - '` xc` 'd iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ול עצי דמי אֹו צמר דמי ל הא האּמן: אין27אמר - ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשעּׂשה ּכלי ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו, .28ׁשֹומעין ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

חּטין‰. לתתן30לטחֹון29הּמֹולי ולא סּבין31, אֹו32ועּׂשאן ְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻ
לנחּתֹום הּקמח נתן נּפּולין33מרסן; ּפת ועּׂשאֹו ּבהמה34, ; ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

נֹוּׂשאי ׁשהן מּפני ּדמיהן, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלטּבח,
ממחה35ּׂשכר טּבח היה אם ,לפיכ ּפטּור36. - ּבחּנם וׁשחט , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻ

חּיב37מּלׁשּלם - ּבחּנם ׁשהּוא ּפי על אף ממחה, ואינֹו ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
לׁשלחני38לׁשּלם דינר הּמראה וכן הּוא'39. 'יפה לֹו ואמר ,40, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

רע ּפי41ונמצא על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבּׂשכר אם : ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבקי ּבחּנם42ׁשהּוא ואם להתלּמד; צרי -43ואינֹו ראהּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
והּוא אינֹו44ּפטּור, ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
סֹומ אני עלי ׁשהּוא45לּׁשלחני: מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

לאחרים יראה ולא ראּיתֹו, על ּבחּנם46סֹומ ׁשעּׂשה טּבח . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא ּכל וכן רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻונּבל,
הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהן ראיה להביא עליהן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻּבזה

מׁשּלמין - .47ראיה ְְְִַָָ
.Âׁשּנהגּו אילנֹות48מקֹום הּנֹוטע הּׁשבח49ׁשּיהיה חצי נֹוטל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והפסיד ונטע והׁשּביח ונטע חצי, הּקרקע מחּׁשבין50ּובעל - ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָ
ּׁשהפסיד מה מּמּנּו ּומנּכין לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי ונֹוטל51לֹו , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם עצמֹו, על התנה ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹהּׁשאר.
אסמכּתא זה הרי ּׁשהפסיד52- מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,53. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחצה הּנֹוטע ׁשּיּטל מנהגם מחצה,54היה הּקרקע ּובעל ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
היה האריס55[אם] ׁשּיּטל הּנֹוטע56מנהגם נטע אם ׁשליׁש, ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

להֹוריד צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהׁשּביח
הּקרקע ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל הרי - אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹלּה
ׁשליׁש, האריס ויּטל ּכלּום, הּקרקע ּבעל יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹחציֹו,

נֹוטע ׁשל הּנׁשאר ּברצֹונֹו.57והּׁשתּות עצמֹו סּלק ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
.Êׁשהפסיד58הּנֹוטע הּמדינה לבני ׁשל59אילנֹות טּבח וכן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּבהמֹות ׁשּנּבל העיר והּסֹופר60ּבני ׁשחבל, ּדם והּמּקיז , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּׁשטרֹות ולא61ׁשּטעה ּבּתינֹוקֹות ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבטעּות לּמד אֹו ׁשאי62ֿלּמד, האּמנים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל , ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּבלא אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאפׁשר

ועֹומדין ּכמתרין ׁשהן ּבמלאכּתן,63התראה; ׁשּיׁשּתּדלּו עד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
עליהם הּצּבּור אֹותן והעמידּו .64הֹואיל ְֱֲִִִֵֶֶַָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

תּתן‡. ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, הּׂשכיר ּׂשכר לּתן עּׂשה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
תעּׂשה, ּבלא עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹּׂשכרֹו
ׁשהרי עליו, לֹוקין ואין הּׁשמׁש. עליו תבֹוא ולא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואחד הּבהמה ּׂשכר ואחד האדם ּׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא
עֹובר - זמן לאחר אחר ואם ּבזמּנֹו, לּתן חּיב - הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּׂשכר
ּׂשכרֹו, תּתן ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש - ּתֹוׁשב וגר תעּׂשה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּבלא

תעּׂשה. ּבלא עֹובר אינֹו - אחרֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַֹואם
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הבגד.27) שהשביח השבח כפי לי תן קב).28)או שם הגמרא סוגיית פי (על שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו שם29)ואין
במכתשת30)צט: כך אחר ולכותשם לרככן במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר, לטוחנן אחרים של חיטים המקבל אדם

ונקי. דק הקמח שיהיה כדי הטחינה, לפני קליפתן וכמזיק31)להסיר ממש פושע הוא הרי - כלל לתתן לא שאם צרכן, כל
ד). הלכה י פרק קמא בבא התוספתא על דוד (חסדי רש"י32)בידיים פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת גסה קליפה

בנפה היוצאת העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח והוא ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:). בשבת
שם).34)אופה.33)תחילה". (רש"י בו" כשאוחזין ונופל זה35)"נשבר במקצוע מאומן אומרת זאת מומחה היה ואפילו

גמור, אונס על אלא פטור שכר השומר ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור, אונס זה שאין חייב, - כאונס זה והרי
ג). הלכה א בפרק למעלה שנתבאר (כמו למנעו בידו היה שם).36)שלא (מאירי לשחיטה מאומנות כאונס37)שידיו זה שהרי

משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו מומחים ונחתום טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור חינם והשומר
יוחנן).38) כרבי (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע טיבה.39)שהרי על ושואל - כספים וקיבלה40)לחלפן

מלכות.41)מחבירו. שפסלתו המטבעות.42)כגון בין43)בטיב בשכר בין חילוק המטבעות בראיית הוזכר לא בגמרא שם.
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין להשוות שיש רבינו ודעת חייב.44)בחינם, בקי שהאינו שאמרנו לא45)זה שאם

סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון השולחני יכול אינו46)הודיעו בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו כגון
לקיש). ובריש חייא, ברבי ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו בטבח47)צריך יוחנן רבי לפני עובדא שם.

משנה). (מגיד בשולחני הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם קט.48)שעשה ולטפל49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
שהשביח.50)בנטיעות. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד, ובחלק השביח הנטיעות מן בחלק לחלק51)כלומר, בהשוואה

כולה. השביחה אלמלי מוציאה השדה שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית, בעל של לחלקו ומוסיפין שהשביח
י"א52) בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה אם האומר: "שכל

ו). הלכה מכירה יב).53)מהלכות הלכה ח פרק למעלה וראה - כרבא (שם השאר בעיבוד54)ונוטל והטיפול הנטיעה בעד
והיה.55)האילנות. אותה.56)כלומר, לעבד נטועה לשדה בעל57)היורד נוטל דינרים, עשר שנים השבח היה אם כגון,

כרבא. (שם שתות שהם שניים, והנוטע שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני ומהחצי השבח. חצי שהם שישה, השדה
של). סימן הטור פי מיימוניות).59)שם.58)על (הגהות הוא להחזיר אפשר שאי והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין

שאי60) הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה בין ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם שהוא בין
משנה). (מגיד מצויות אחרות בהמות ואין בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר (הגהות61)אפשר כדין שלא שכתבו

(שם).62)מיימוניות). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות לימדם או לימדם שלא שעה כשיפשעו.63)שאותה לסלקם
ביותר.64) להשתדל שכיר1)עליהם שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר כובש ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן עשה שמצוות מבאר

הבית. לבעל
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ׁשּנאמר:·. מּמּנּו; נפׁשֹו נטל ּכאּלּו - ּׂשכיר ּׂשכר הּכֹובׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
ועּׂשה: אזהרֹות ּבארּבע ועֹובר נפׁשֹו. את נּׂשא הּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואליו
תלין לא ּומּׁשּום ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ְֲִִִִִֵַַַָֹֹֹעֹובר
ּביֹומֹו ּומּׁשּום הּׁשמׁש, עליו תבֹוא לא ּומּׁשּום ּׂשכיר, ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻּפעּלת
הּלילה, ּכל ּגֹובה - יֹום ּׂשכיר זמּנֹו? זהּו אי ּׂשכרֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָתּתן
ּוּׂשכיר ּבקר; עד אּת ּׂשכיר ּפעּלת תלין לא נאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻועליו
ּׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה - ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָלילה
ׁשל ׁשעֹות ּוּׂשכיר הּיֹום; ּכל ּגֹובה - יֹום ׁשל ׁשעֹות ְְִִֶֶֶַָָָּוּׂשכיר
ּׂשכיר חדׁש, ּׂשכיר ׁשּבת, ּׂשכיר הּלילה. ּכל ּגֹובה - ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלילה
ּבּלילה יצא הּיֹום; ּכל ּגֹובה - ּבּיֹום יצא ׁשבּוע: ּׂשכיר ְְִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. (אֹותֹו) ּכל ּגֹובה -ְֶַַָָ
עּׂשרה‚. אחרֹו אפּלּו והֹודיעֹו, ּוגמרּה, לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין; ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּיֹום

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכּׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
להם:„. אמר ּפֹועלים, לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר

ּבל מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם - הּבית ּבעל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּׂשכרכם
ואם אצלֹו; ּפעּלתן ׁשאין לפי וזה ּׂשכרן, ׁשּלא לפי זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּתלין,
אין עֹובר. הּׁשליח - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלא
אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר ׁשּתבעֹו ּבזמן אּלא עֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא ְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם

ּפטּור. זה הרי - וקּבל אחר אצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהמחהּו
ׁשּכבר‰. ּפי על אף זמּנֹו, אחר עד ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי - תעּׂשה ולא ּבעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּתאמר אל ׁשּנאמר: ּדבריהם, ׁשל לאו על עֹובר - ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשהה

וׁשּוב. ל ְֲֵֵָלרע
.Âּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ּׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום נטלּתי לא אֹומר: והּׂשכיר ,ּׂשכר ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
ּכל ּכדין ויּטל, חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתּקנּו
הּׂשכיר וזה ּבפֹועליו, טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
נׁשּבע הּׂשכיר - קטן הּׂשכיר היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנֹוּׂשא
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטל.
ונתּתי ּׂשכרּתי לֹומר: נאמן ,ּׂשכרּתי ולא מעֹולם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹדברים
הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ׁשּנתן, הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;ּׂשכר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָל
ׁשּׂשכרֹו אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאם
ּפי על אף זמּנֹו, אחר ּתבעֹו אם וכן ּכלּום. לֹו מֹועיל אינֹו -ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבעדים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּׂשכרֹו
ׁשּתבעֹו ראיה הביא הּסת. הּבית ּבעל יּׁשבע - ראיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהביא
ּתביעה. ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוּׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל; נׁשּבע אינֹו הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא - והלאה רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי,
יֹום עד והֹול ּתֹובעֹו ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָחמיׁשי

.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,ל קצצּתי ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל
ּכאן, הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - לי קצצּת ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
אף ראיה, הביא לא ואם הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבעל הרי - היל לֹו ׁשאמר אֹו ׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ודבר חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבית
אמּורים? ּדברים ּבּמה נפׁש. ּבפחי הּׂשכיר יל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אבל ּבזמּנֹו; ּותבעֹו לֹו, ּפסק ּכּמה ידעּו ולא ּבעדים ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּׂשכרֹו
ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו אֹו ּבעדים, ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאם
ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא לֹו קצץ ׁשּלא הּסת ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּבית
הּטענֹות. ּכל ּכדין ,היל לֹו ׁשאמר זה אּלא אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר

.Áוהּלה לי, קצצּת ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּנֹותן
האּמן, ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל אחת, אּלא קצצּתי לא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
נׁשּבע האּמן הרי - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכדי עד ּבּׂשכרֹו ׁשהיא לטען ויכֹול ונֹוטל; חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנקיטת
חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת טּלית יצאת ואם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמיה.
עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואינֹו
אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראיה;
ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשבּועת

הּׂשכיר. ּכדין ְִִֶַָזה
.Ëמגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּׂשכיר

אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעליו
ּתחּלה לֹו ּופֹותחין עליו, ׁשמקילין הּׂשכיר מן חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמקילין,
ּׂשכרֹו היה אפּלּו וטל. הּׁשבע ,עצמ ּתצער אל לֹו: ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹואֹומרים
אּלא יּטל לא - נתּתיה אֹומר הּבית ּובעל אחת, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּפרּוטה
ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשבּועה.
ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא אֹותּה יּטל לא - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹאחת

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

לא‡. ועדין הארץ מן ׁשּגּדּולֹו ּבדבר עֹוּׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפֹועלים
מעּׂשיהן ויהיּו ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין מלאכּתֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻנגמרה
אֹותן ׁשּיּניח מצוה הּבית ּבעל על הרי - הּמלאכה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּגמירת
רע ּבכרם תבא ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו. עֹוּׂשין ּׁשהן מּמה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלאכל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .רע ּבקמת תבא ּכי וכתּוב: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגֹו',
מי ּׂשכרֹו, לא אּלּו וכי ּבּׂשכיר. אּלא מדּבר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּדעּתֹו? ׁשּלא ׁשּלֹו ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתיר
- לעבֹודה ּבעלים לרׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹאּלא

ַֹּתאכל.
ׁשהעֹוּׂשה·. ּבמחּבר? לעֹוּׂשה ּבתלּוׁש העֹוּׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּומּׁשּתּגמר מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא עד ּבּדבר אֹוכל - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש
ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר, והעֹוּׂשה לאכל; לֹו אסּור - ְְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֻמלאכּתֹו
ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו. ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוקֹוצר
ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל וינּפץ ׁשּימלאּנּו, עד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹּבּסל
מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר עד אּלא אֹוכל ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוימּלאּנּו,
אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים: אמרּו לּבעלים, אבדה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשב
יבּטלּו ׁשּלא ּכדי הּגת, מן ּובחזירתן לאֹומן, מאֹומן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבהליכתן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר
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ּבהוה הּפֹועל10אּלא את והחֹוסם ּפטּור11. החֹוסם12- אחד . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת בּה13אֹותּה ועּׂשה מּקדם אֹותּה החֹוסם ואחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
חסּומה והיא ּבקֹול14מלאכה חסמּה אפּלּו לֹוקה15, ּׂשכר16- . ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָ

ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבּה ודׁש וחסמּה ארּבעה18לּבעלים17ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
לחמֹור קּבין ּוׁשלֹוׁשה לפרה נתחּיב19קּבין מׁשיכה ׁשּמּׁשעת ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

חסּומה ּבּה ׁשּידּוׁש עד מלקּות חּיב ואינֹו .20ּבמזֹונֹותיה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכֹוכבים21יּׂשראל‚. עֹובד ׁשל ּבפרתֹו מּׁשּום22הּדׁש עֹובר - ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּתחסם יּׂשראל23ּבל ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּכֹוכבים והעֹובד .24- ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עֹובר חסם25אינֹו ּכֹוכבים: לעֹובד אמר . ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבּה ודּוׁש קֹוץ26ּפרתי לּה יׁשב אינּה27; והרי ּבּה, ודׁש ּבפיה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ארי לּה הרּביץ ּבנּה28אֹוכלת; ׁשהרּביץ אֹו מּבחּוץ, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָ

אֹותּה29מּבחּוץ מׁשקה ואינֹו ׁשּצמאה הרי על30; עֹור ּפרס ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּדיׁש ואינֹו31ּגּבי אסּור, ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומּזיקּה,32לֹוקה מעיה לבני רע ּבֹו עֹוּׂשה ׁשהיא הּדבר היה . ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

למנעּה; מּתר - מתרזת מּזה ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאֹו
הנאתּה על אּלא ּתֹורה הקּפידה נהנית33ׁשּלא אינּה והרי ,34. ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבּה35ּפרה„. ּדׁש ּכהן ׁשהיה יּׂשראל 37ּבתרּומה36ׁשל ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ
וּדאי ׁשל מעּׂשר ּבמעּׂשר38ּובתרּומת הּדׁשֹות ּפרֹות וכן , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּופרֹות39ׁשני ׁשּירט40, לפי הּתבּואה על להן41המהּלכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - מּפני42הּדר אבל . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העין מביא43מראית - ׁשני ּומעּׂשר ּבתרּומה דׁשֹות היּו אם , ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבקרסטלין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו ׁשּבפיהן.44מעט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעּׂשר ׁשל45הּדׁש מעּׂשר ּובתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּתרּומה ּובגּדּולי ּתחסם46ּדמאי ּבל מּׁשּום עֹובר -47. ְְְְִִֵֵַַַָֹ
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תבואה.10) לדישת כלל בדרך בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי אומרת זאת להיות, בשעה11)רגיל לאכול
י"ב. בפרק למעלה כמבואר בהם עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה עושה (כן12)שהוא "כנפשך פח: מציעא בבא

הבית בעל (חסמו חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו מה פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
כורחו". בעל חסמו אם איכא איסורא אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל

במלאכה.13) כבר שהיא חסימה".14)בשעה תהא לא דישה "בשעת צ: בה"15)שם גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
שם). רש"י כמעשה,16)(לשון היא בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

מכאן ואין יוחנן). רבי המתחיל דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא אוכלת ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל
לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת על לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק רבינו מדברי שמתבאר למה סתירה

משנה). (מגיד מעשה לכלל בא שאינו בדיבור צא.17)אלא ויום.18)שם יום כל האכילה19)בעד כמות חכמים שיערו כך
חמור. ושל פרה של לג),20)ליום (כתובות ומשלם לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן לפוטרו אין כך משום כלומר,

אין אמרו ולא מלקות חיוב לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת, באים אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי
צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד, באים כשהם אלא ומשלמים צ.21)לוקים של22)שם התבואה ואפילו

יהודי. יא).23)האינו קטן סעיף שלח (סמ"ע שהיא ודישה שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום הוראתו24)שלא פי על
הישראל. בסמוך.25)של רבינו שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם אך הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

ישראל26) בשביל לעשות לגוי ואמירה הישראל בתבואת אומרת זאת מדבריהם,דישתי, אסורה - בה אסור שהישראל מעשה,
(שם). שבות" לנכרי "אמירה שבת לעניין שאמרו גמור27)כשם חסימה מעשה זו שהרי לוקה קוץ לה הושיב אבל - מאליו

שם). ארי28)(גמרא לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה "הרביץ כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
כך. לתקן נוטה דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן הגירסא ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".

מלאכול,29) לגמרי נמנעת שאינה משם ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה ואין אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
עמד). המתחיל דיבור שם (תוספות באכילתה ממעטת אוכלת.30)אלא אינה הצימאון הדישה31)ומחמת את רואה "ואינה
שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה (האם ביה קרינא -32)מי רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות שורת

לוקה. ואינו תאכל.34)ולתועלתה.33)אסור צ.35)אם ומעשר37)חסומה.36)שם תרומה שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים הלכה38)בעודם תרומות מהלכות ט בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי, טבל של

כספו". קניין שאינה מפני תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על אף ישראל בהמת ששכר "כהן שהוא39)ח: שם,
"בדישו". בו קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק (כמבואר גבוה חסומות.40)ממון עיקום41)שהן עיוות,

ודורסות בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם הרב (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב מלשון
פט:). מציעא בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו דרכם שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה שם42)על

מלשון הוא "מרכסות" רבינו ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה והדשות בתבואה המרכסות "פרות צ. פט:
ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו וכן מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים

הרמב"ן). בשם משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו. ולא "בדישו" א) חסומה.43)הלכה בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
משנה). (לחם שם דישה לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות אוכלת44)ובפרות והיא הבהמה בצוואר שתולים שק כעין

(שם). שבתוכו מעשר45)ממה תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו מעשרות ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
מעושרים הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא מורכבת: מלה דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר שני ומעשר

א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? כתרומה,46)או לזרים אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה שזרע
כא. הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק בדין47)כמבואר כח בהלכה שם ורבינו הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם

בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא חכמים גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה? "וכיצד מוסיף: תרומה בגידולי דש
שיעור כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה". את מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו לתוכן ונותן הבהמה

שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר (כמו לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו מעטאכילתם "מביא ד: בהלכה רבינו

zexiky zekld - '` xc` 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן
מבּטלין. ואינן ְְְְְִִֵַַָמהּלכין

ּגמר‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא וחרמׁש ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו. חרמׁש יניף לא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבקצירה
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעּׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא ּכלי ואל ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
- הֹולי אֹו אכל ׁשאם אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן.

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
ׁשאינן„. מּפני אֹוכל, אינֹו - והמגּבן והמחּבץ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָהחֹולב

ׁשּתֹולׁשין ּפי על אף ּובׁשּומין, ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָּגּדּולי
מּפני אֹוכל, אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹקטּנים
גּנֹות ׁשֹומרי לֹומר צרי ואין מלאכה. ּגמר מעּׂשיהם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
ׁשאין והּמדלעֹות, ּכּמקׁשאֹות המחּבר, ּדבר וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופרּדסים

ּכלל. ְְִָאֹוכלין
ׁשּנגמרה‰. מּפני אֹוכל, אינֹו - ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהּבֹודל

ׁשעּׂשּו, אחר ּבהן וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוּׂשה למעּׂשר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמלאכּתן
הרי - לטחן אֹו אֹותן לנּפח אֹו צרֹורֹות לבר ׁשּׂשכרן ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹּכגֹון
הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן נגמרה לא ׁשעדין אֹוכלין, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו
מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו - והאֹופה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהמקּטף
נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל הּפֹועל ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלחּלה,
חבּיֹותיו ונתּפּתחּו עּגּוליו נתּפרסּו ּולמעּׂשר. לחּלה ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָמלאכּתֹו

לעּׂשֹו ּוּׂשכרן דלּועיו], יאכלּו,[ונחּתכּו לא אּלּו הרי - ּבהן ת ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ואם טבל. הן והרי למעּׂשר ונקּבעּו מלאכּתן נגמרה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּבׁשל אֹוכלין הּפֹועלים אין ּומאכילן. מעּׂשר - הֹודיען ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלא

.רע ּבכרם ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַהקּדׁש,
.Êלא אּלּו הרי - ׁשּלֹו רבעי ּבנטע לעּׂשֹות ּפֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּׂשכר

ּומאכילן. ּפֹודה - הֹודיעם לא ואם ְְֲִִִֶַָָֹֹיאכלּו.
.Áוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּקֹוצר

הּתֹורה. מן אֹוכלין הם הרי - אּלּו ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל
.Ëהּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות גּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי

מהלכֹות אֹוכלין - למעּׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשעדין
עּׂשה אם אבל מעּׂשה. ּכעֹוּׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמדינה;
זה הרי - ּבכתפיו אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּבאיבריו,

הּתֹורה. מן ִֵַָאֹוכל
.Èלא - ּבענבים ּבענבים, יאכל לא - ּבתאנים עֹוּׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבגפן והעֹוּׂשה ענבים. ואכלּת ּבכרם ׁשּנאמר: ּבתאנים; ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיאכל
אחר. ודבר ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזֹו
על הּבית ּבעל עם קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת יאכל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָֹֹֹולא

ּבכל ּבין ּבפת ּבין ּבמלח ּבין אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשעּור
ואכלּת ׁשּנאמר: ּבענבים; למץ לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּדבר
ּבאּור; הּׁשּבלין לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ְְְְְֲֲֳִִִִִִַַָָָָֹענבים.
ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ענבים - ּכנפׁש ענבים ואכלּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡È;גּסה אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מּמה לאכל לפֹועל ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאסּור

מקֹום עד עצמֹו את למנע לֹו ּומּתר .ּׂשבע ּכנפׁש ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וכֹותבת ּבדינר, אפּלּו קּׁשּות לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּיפֹות
ׁשּנאמר: ּכסף; ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף ּבדינר, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאפּלּו
רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין אבל .ּׂשבע ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנפׁש
חמׁש אֹו ארּבע מׁשּמר היה ּבפניו. הּפתח את סֹותם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָויהיה
אחת מּכל אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹערמֹות

חׁשּבֹון. לפי ְְְִֶַַואחת
.·Èענבים אֹוכלין - ּבּגת וערב ׁשתי הלכּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּפֹועלים

ּבלבד. ּבענבים אּלא עֹוּׂשין אינן ׁשעדין יין, ׁשֹותין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואין
מן לאכל להן יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּׁשּידרכּו
ּבענבים עֹוּׂשין הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָהענבים

ְִַּוביין.
.‚Èאֹו אֹוכל, ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ּובני לאׁשּתי לאכל ׁשּנטלּתי מּזה מעט נֹותן הריני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאמר:
עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּתֹורה זכתה ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- ּובני לאׁשּתי ּתנּו ואמר: ּבענבים, עֹוּׂשה ׁשהיה נזיר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין
.„Èוהתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוּׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל

ולא הּוא לא עֹוּׂשין, ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם
ּבגדֹולים, אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹוכלין. אינן אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָהם
יכֹול אינֹו - קטּנים אבל מחלּו; והרי ּדעת ּבהם ׁשּיׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני
אֹו אביהן מּׁשל אֹוכלין ׁשאינן יאכלּו; ׁשּלא עליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹלפסק

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהם, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"א א' אדר ו' חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

קרקע‡. ּבגּדּולי עֹוּׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ּבין2הּבהמה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבתלּוׁש ּבין עד3ּבמחּבר ּגּבּה ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת . ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּפֹורקת יּטל4ׁשּתהיה ׁשּלא ּובלבד ויאכילּנה5. .6ּבידֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

מלאכּתּה·. ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע לֹוקה;7ּכל - ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מיני ּכל ואחד ׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו. ׁשֹור תחסם לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:

וחּיה ואחד8ּבהמה הּדיׁשה ואחד טהֹורין, ּבין טמאין ּבין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
קרקע ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ׁשאר ּבדיׁשֹו9ּכל ׁשֹור נאמר ולא , ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדישו".1) שור תחסום "לא בתורה שנאמר כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה פח:2)מבאר מציעא הפועל3)בבא כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו הדין, לפרטי הבהמה4)ובהתאם שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,

בעבודה. שהיא בשעה אלא תחסום"6)החמר.5)אוכלת "לא ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב. שם
בידיים. להאכילה התירה ולא החסימה, על אלא תורה הזהירה ממקום7)ולא גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון

א). בהלכה משנה מגיד וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון נד:8)למקום" קמא ועיין9)בבא רפז, דברים, סיפרי
פט. מציעא בבא
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ּבהוה הּפֹועל10אּלא את והחֹוסם ּפטּור11. החֹוסם12- אחד . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת בּה13אֹותּה ועּׂשה מּקדם אֹותּה החֹוסם ואחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
חסּומה והיא ּבקֹול14מלאכה חסמּה אפּלּו לֹוקה15, ּׂשכר16- . ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָ

ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבּה ודׁש וחסמּה ארּבעה18לּבעלים17ּבהמה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
לחמֹור קּבין ּוׁשלֹוׁשה לפרה נתחּיב19קּבין מׁשיכה ׁשּמּׁשעת ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

חסּומה ּבּה ׁשּידּוׁש עד מלקּות חּיב ואינֹו .20ּבמזֹונֹותיה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכֹוכבים21יּׂשראל‚. עֹובד ׁשל ּבפרתֹו מּׁשּום22הּדׁש עֹובר - ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּתחסם יּׂשראל23ּבל ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּכֹוכבים והעֹובד .24- ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עֹובר חסם25אינֹו ּכֹוכבים: לעֹובד אמר . ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבּה ודּוׁש קֹוץ26ּפרתי לּה יׁשב אינּה27; והרי ּבּה, ודׁש ּבפיה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ארי לּה הרּביץ ּבנּה28אֹוכלת; ׁשהרּביץ אֹו מּבחּוץ, ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָ

אֹותּה29מּבחּוץ מׁשקה ואינֹו ׁשּצמאה הרי על30; עֹור ּפרס ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּדיׁש ואינֹו31ּגּבי אסּור, ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומּזיקּה,32לֹוקה מעיה לבני רע ּבֹו עֹוּׂשה ׁשהיא הּדבר היה . ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

למנעּה; מּתר - מתרזת מּזה ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאֹו
הנאתּה על אּלא ּתֹורה הקּפידה נהנית33ׁשּלא אינּה והרי ,34. ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבּה35ּפרה„. ּדׁש ּכהן ׁשהיה יּׂשראל 37ּבתרּומה36ׁשל ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ
וּדאי ׁשל מעּׂשר ּבמעּׂשר38ּובתרּומת הּדׁשֹות ּפרֹות וכן , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּופרֹות39ׁשני ׁשּירט40, לפי הּתבּואה על להן41המהּלכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתחסם ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - מּפני42הּדר אבל . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

העין מביא43מראית - ׁשני ּומעּׂשר ּבתרּומה דׁשֹות היּו אם , ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבקרסטלין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו ׁשּבפיהן.44מעט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעּׂשר ׁשל45הּדׁש מעּׂשר ּובתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּתרּומה ּובגּדּולי ּתחסם46ּדמאי ּבל מּׁשּום עֹובר -47. ְְְְִִֵֵַַַָֹ
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תבואה.10) לדישת כלל בדרך בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי אומרת זאת להיות, בשעה11)רגיל לאכול
י"ב. בפרק למעלה כמבואר בהם עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה עושה (כן12)שהוא "כנפשך פח: מציעא בבא

הבית בעל (חסמו חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו מה פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
כורחו". בעל חסמו אם איכא איסורא אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל

במלאכה.13) כבר שהיא חסימה".14)בשעה תהא לא דישה "בשעת צ: בה"15)שם גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
שם). רש"י כמעשה,16)(לשון היא בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

מכאן ואין יוחנן). רבי המתחיל דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא אוכלת ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל
לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת על לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק רבינו מדברי שמתבאר למה סתירה

משנה). (מגיד מעשה לכלל בא שאינו בדיבור צא.17)אלא ויום.18)שם יום כל האכילה19)בעד כמות חכמים שיערו כך
חמור. ושל פרה של לג),20)ליום (כתובות ומשלם לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן לפוטרו אין כך משום כלומר,

אין אמרו ולא מלקות חיוב לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת, באים אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי
צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד, באים כשהם אלא ומשלמים צ.21)לוקים של22)שם התבואה ואפילו

יהודי. יא).23)האינו קטן סעיף שלח (סמ"ע שהיא ודישה שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום הוראתו24)שלא פי על
הישראל. בסמוך.25)של רבינו שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם אך הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

ישראל26) בשביל לעשות לגוי ואמירה הישראל בתבואת אומרת זאת מדבריהם,דישתי, אסורה - בה אסור שהישראל מעשה,
(שם). שבות" לנכרי "אמירה שבת לעניין שאמרו גמור27)כשם חסימה מעשה זו שהרי לוקה קוץ לה הושיב אבל - מאליו

שם). ארי28)(גמרא לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה "הרביץ כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
כך. לתקן נוטה דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן הגירסא ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".

מלאכול,29) לגמרי נמנעת שאינה משם ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה ואין אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
עמד). המתחיל דיבור שם (תוספות באכילתה ממעטת אוכלת.30)אלא אינה הצימאון הדישה31)ומחמת את רואה "ואינה
שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה (האם ביה קרינא -32)מי רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות שורת

לוקה. ואינו תאכל.34)ולתועלתה.33)אסור צ.35)אם ומעשר37)חסומה.36)שם תרומה שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים הלכה38)בעודם תרומות מהלכות ט בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי, טבל של

כספו". קניין שאינה מפני תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על אף ישראל בהמת ששכר "כהן שהוא39)ח: שם,
"בדישו". בו קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק (כמבואר גבוה חסומות.40)ממון עיקום41)שהן עיוות,

ודורסות בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם הרב (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב מלשון
פט:). מציעא בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו דרכם שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה שם42)על

מלשון הוא "מרכסות" רבינו ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה והדשות בתבואה המרכסות "פרות צ. פט:
ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו וכן מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים

הרמב"ן). בשם משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו. ולא "בדישו" א) חסומה.43)הלכה בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
משנה). (לחם שם דישה לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות אוכלת44)ובפרות והיא הבהמה בצוואר שתולים שק כעין

(שם). שבתוכו מעשר45)ממה תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו מעשרות ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
מעושרים הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא מורכבת: מלה דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר שני ומעשר

א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? כתרומה,46)או לזרים אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה שזרע
כא. הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק בדין47)כמבואר כח בהלכה שם ורבינו הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם

בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא חכמים גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה? "וכיצד מוסיף: תרומה בגידולי דש
שיעור כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה". את מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו לתוכן ונותן הבהמה

שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר (כמו לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו מעטאכילתם "מביא ד: בהלכה רבינו
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.Á:לֹו ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹואל
מׁשאיל אּתה אין ּכלֹומר: .ּבטֹובת ּפלֹוני דבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהׁשאילני
לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ּכדר זה דבר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלי
מּיד קנּו אם .אר אם הּזמן על מקּפיד ׁשאינ ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָונדבֹותי
עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשאיל
אֹו ׁשבריו ויחזיר מלאכּתֹו, מּלעּׂשֹות הּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשּיתּבּטל
לעּׂשֹותֹו אֹו הּכלי ּולתּקן לחזר רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹׁשיריו.

אחרת. ֶֶַַַּפעם
.Ë- ונהרסה מים, ׁשל זֹו ׁשקת הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאֹומר

ונהרסה סתם, ׁשקת הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו
קנּו אם ׁשקת, מקֹום הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. לֹו יׁש -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמׁשאיל ּבקרקע והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי - הּמׁשאיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַמּיד
אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָארצֹו,
.È;אחד מּיֹום ּפחֹות אין - ללינה מחברֹו: ּפנּדק ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשֹואל

ּפחֹות אין - לנּׂשּואים ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָלׁשביתה
- האבל לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשים
הּיֹום; אֹותֹו ּכל - הּמׁשּתה לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכדי
ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין - ׁשּלֹו הּמׁשּתה לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו

ׁשני 1ּפרק
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ּפטּור;‡. - ּבפׁשיעה אבד אֹו נגנב אפּלּו ּבּבעלים, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּׁשֹואל
הּבעלים ׁשּׁשאל ּובלבד יׁשּלם. לא עּמֹו ּבעליו אם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו החפץ, עם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחּלה
אֹו הּמלאכה לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּׂשכרן, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ּוּׂשכרן ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׁשאלן
והׁשקהּו ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים, הׁשקני לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאמר
מׁש ּופטּור. ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונתן
ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה הּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָָֹּבּבעלים.
לסעדּה·. עּמּה ויצא למּׂשֹוי, הּׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָהׁשאיל

ׁשמירה זֹו הרי - ּבמּׂשאֹו עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו הּׁשֹואל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹעם
ׁשּלא ולראֹות ּבלבד הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּבעלים.

ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָיטענּו
את‚. להם והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלּמד

ּבּיֹום ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל ׁשּלהן, והּסֹופר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם,
הּׂשּכיר אֹו הׁשאיל אם ּבמלאכּתן, לעסק ּבֹו יֹוׁשב ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשמירה זֹו הרי - ּבמלאכּתם עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלאחד
ׁשּׁשאל הּוא אבל ּפטּור. - הּׁשֹומר ּבּה ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּבעלים,

מה ׁשּׂשכר לֹו.אֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - ן ְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּירצה„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהרב

ונׁשמט ּתמיד, לבֹוא קבּועים היּו והם ׁשּירצה, מּסכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואיזֹו
הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין הן הרי - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהן

אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל הּפרק, ּוביֹום להם. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאּול
לֹו. ׁשאּולין אינן והם להם, ׁשאּול הּוא הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶָָָמֹועד

ׁשאלה‰. אינּה - ּפרתי עם והּׁשאל צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר
הּבעלים - יׁשּלם לא עּמֹו ּבעליו אם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּבעלים;
ּפרתי עם והּׁשאל צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ׁשליח. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹעצמן,
העבד נׁשאל רּבֹו. ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים; ׁשאלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - רּבֹו מּדעת ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעּמּה
.Âׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

אּלא לּבעל ואין הּגּוף, ּכקנין אינֹו - ּפרֹות ׁשּקנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּבעלים;
ֵּפרֹות.

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - למחר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָואׁשאיל
.Áהּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו
ּתפסּו ואם מׁשּלם, אינֹו - מתה אם :לפיכ אינּה. אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבּבעלים

מׁשּל זה הרי - ּבּה ּפׁשע מּידם; מֹוציאין אין - ם.הּבעלים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.Ë,ּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל

ּפרֹות ׁשּתי ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעּׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ּבּבעלים. ׁשאלה ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעּׂשֹות

.È;ּפטּור - ּבּבעלים ׁשּלא ּוּׂשכרּה ּבּבעלים ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאלּה
וחזר ּבּבעלים, ּׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּוי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּׂשכירּות
ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּוׁשאלּה
ׁשּׂשכרּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּבעלים,

הּוא. ּבּבעלים ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבּבעלים
.‡Èּכלֹוקח הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאּׁשה

היתה אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ּׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ומתה ּבהמה, הּׁשאלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָדבר
ׁשהּוא מּפני ּפׁשע, אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ּכל ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁש
ואם ממֹון. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם חּיבת והאּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלֹוקח;
ּתחּתיה. נכנס זה הרי - ׁשאּולה ׁשהיא ּבעלּה את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעה
אֹו ּׂשֹוכר היה אם ּכ ּבּבעלים, ׁשאלה ׁשהיא ׁשאמרנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשאינּה וכל ּופטּור; ּבּבעלים ּׂשכירּות היא הרי - ּׂשכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹנֹוּׂשא
ספק ׁשהּוא וכל ּבּבעלים; ּׂשכירּות אינּה ּכ ּבּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשאלה

ּבּׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"א א' אדר ז' שישי יום
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ּב2הּׁשֹואל‡. הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה ידאת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עבּדֹו3ּבנֹו ּביד אֹו ׁשלּוחֹו ּביד ּבנֹו4אֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו , ְְְְְְְְֲִַַַַָָ

ׁשֹואל ׁשל ׁשלּוחֹו ּביד אֹו עבּדֹו ּביד ׁשּתּכנס5אֹו קדם ּומתה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין דין1)מבאר היוםמבאר חצי שאלה ודין עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת, ושכר אחת שאל ודין היום, חצי צח:2)ושכרה מציעא בבא של3)משנה

כנעני.4)המשאיל. ובין עברי עבד שלח5)בין למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה את לקבל שליח אותו עשה השואל

oecwte dl`y zekld - '` xc` 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âהּפרה48רּׁשאי ּכדי49ּבעל ּולסּגפּה, ּפרתֹו להרעיב ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָ
ורּׁשאי הּדיׁש; מן הרּבה ּפקיעי50ׁשּתאכל להאכילּה הּׂשֹוכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

רּׁשאי51עמיר ּבֹו: ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
ענבים יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹּבעל

ורּׁשאין ּבציר52הרּבה; ּפּתן לטּבל ׁשּיאכלּו53ּפֹועלין ּכדי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
הרּבה הּפֹועל54ענבים אין אבל מלאכּתֹו55. לעּׂשֹות רּׁשאי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ

ערבית ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהּׂשּכיר ְְְְְְִִַַַַַַָָָָּבּלילה
ּומאכיל עצמֹו ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ׁשחרית. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹּולהּׂשּכירה

ׁשהרי56מזֹונֹותיו הּבית; ּבעל ׁשל מלאכּתֹו גזל מּפני לבניו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכח. מלאכה יעּׂשה ולא ּדעּתֹו, ותחלׁש ּכחֹו ְְְְְֱֲֶֶַַַַַָָָֹֹֹּתׁשׁש

.Êעני ּׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ולא57ּכדר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
הּבית58יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
ּברכה על הקּפידּו ׁשהרי ּבּזמן, עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאּלא

הּמזֹון ּברּכת ׁשל אֹותּה59רביעית יבר חּיב60ׁשּלא וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכחי ּבכל ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו. ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ּׂשכר נטל לפיכ אביכן. את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד. מאד האיׁש וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּׂשכירּות הלכֹות להּו ְְְְִִִסליקּו

oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨
הּׁשֹואלים. ּדין - ראׁשֹונה עּׂשה. מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָיׁש

חּנם. ׁשֹומר ּדין - ְִִִֵָָׁשנּיה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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מּטלטלין‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא בהמה אֹו ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל
ׁשּנׁשּברה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו נגנב, אֹו ואבד ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל; לׁשּלם חּיב - מתה אֹו נׁשּבית אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר וגֹו' רעהּו מעם איׁש יׁשאל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָוכי
ׁשּלא ּכׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם. ׁשּלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעּמֹו
ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׁשעת
קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּומתה
ּבּה דׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיחרׁש
לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו דׁשה ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומתה
ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוכן
ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ;הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי; ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹלמּלאת
וכל הּבּקּוע; מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹלפּצל
ּבֹו לעּׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור. זה הרי - ּבזה ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּיֹוצא

ׁשּנה. לא והרי זֹו, ְֲִֵַָָָֹמלאכה

ׁשּבׁשעת·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל
ׁשּבני מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאדם
- ראיה הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה,
ׁשאין ׁשּבחרּבתֹו, עפר ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמׁשּלם.
הּבֹור ּבֹו למּלאת דלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהעדים
אף יּפטר - ראיה הביא אם ּבּבֹור: ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
הּׁשֹומרים ׁשבּועת הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָמּׁשבּועה;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. מלאכה ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמתה
ׁשּׁשמין‚. ּכדר לֹו ׁשמין - ונׁשּבר מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה, ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבנזקין:
וכן הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורה, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּומחזיר

הּפחת. ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאם
עד„. ׁשּמׁשכּה מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה לׁשּלם חּיב - ּבּׂשרּה ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּפטּור; - הּמלאכה מחמת ּבּׂשרּה ּכחׁש ּבדמיה. ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּׁשּפחתה

ּכחׁשה. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו מחברֹו ּכלי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

ׁשּמׁש ּכיון - קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחזירֹו
ימי סֹוף עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָוזכה
מׁשּתּמׁשין הּיֹורׁשין הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּׁשאלה.
קנין הּגּוף קֹונה הּלֹוקח הּוא: ודין הּזמן. סֹוף עד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּׁשאלה
ולא עֹולם קנין הּגּוף קנה מּתנה ּומקּבל ׁשּנתן, ּבּדמים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹעֹולם
ּבּדמים קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׂשֹוכר ּכלּום; ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָנתן
נתן ולא קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנתן,
לעֹולם, ּבֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמֹוכר ׁשהּנֹותן ּכׁשם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום;
הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמּׂשּכיר הּמׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּכ
חׁשבּו ּבאנסיה. חּיבין אין - ּומתה ׁשאּולה ּפרה אביהם ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָלהם
ּבּׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה טבחּוה אביהם, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזֹול.

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין
.Âאין - ּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעּׂשֹות מחברֹו ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהּׁשֹואל

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעּׂשה עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
מּמּנּו ׁשאל אם וכן ּפלֹונימלאכה. למקֹום ּבּה ליל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ויחזר. לׁשם ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Ê- הּזה הּפרּדס ּבֹו לעּדר קרּדם הׁשאילני לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס ּבֹו לעּדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַֹעֹודר
זה אי אחר ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם ּפרּדס לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר.
ּכל ּבֹו עֹודר - ׁשּלֹו הרּבה ּפרּדסים ּבֹו לעּדר ׁשאלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר - ּבעדירה הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו. ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. ׁשל הּנּצב ְִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להאכיל מחוייב אינו כך ומשם עין מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית, בתרומה בדש דווקא היינו, המין", מאותו
ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה אכילתה כדי הפרה הפרה.49)שם.48)את השכרת שם.50)קודם

קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של אסור54)רוטב הרי הפת אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר
י. הלכה י"ב פרק למעלה שנתבאר כמו פת עם הענבים באכילת ח.55)הוא פרק שם כלשון57)שבביתו.56)תוספתא

שם). (רמב"ן עצמם" משכירין והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה עני". שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב
שכרו.58) ילין והמטיב.59)לא הטוב שלא60)ברכת כדי השנייה) בתוך השלישית הברכה את כולל הוא (וכן כלל הפועל

ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות הבית בעל מלאכת שואל.1)יבטל דין מבאר
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.Á:לֹו ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹואל
מׁשאיל אּתה אין ּכלֹומר: .ּבטֹובת ּפלֹוני דבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהׁשאילני
לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ּכדר זה דבר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלי
מּיד קנּו אם .אר אם הּזמן על מקּפיד ׁשאינ ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָונדבֹותי
עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשאיל
אֹו ׁשבריו ויחזיר מלאכּתֹו, מּלעּׂשֹות הּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשּיתּבּטל
לעּׂשֹותֹו אֹו הּכלי ּולתּקן לחזר רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹׁשיריו.

אחרת. ֶֶַַַּפעם
.Ë- ונהרסה מים, ׁשל זֹו ׁשקת הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאֹומר

ונהרסה סתם, ׁשקת הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו
קנּו אם ׁשקת, מקֹום הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. לֹו יׁש -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמׁשאיל ּבקרקע והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי - הּמׁשאיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַמּיד
אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָארצֹו,
.È;אחד מּיֹום ּפחֹות אין - ללינה מחברֹו: ּפנּדק ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשֹואל

ּפחֹות אין - לנּׂשּואים ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָלׁשביתה
- האבל לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשים
הּיֹום; אֹותֹו ּכל - הּמׁשּתה לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכדי
ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין - ׁשּלֹו הּמׁשּתה לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּפטּור;‡. - ּבפׁשיעה אבד אֹו נגנב אפּלּו ּבּבעלים, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּׁשֹואל
הּבעלים ׁשּׁשאל ּובלבד יׁשּלם. לא עּמֹו ּבעליו אם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו החפץ, עם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחּלה
אֹו הּמלאכה לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּׂשכרן, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ּוּׂשכרן ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׁשאלן
והׁשקהּו ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים, הׁשקני לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאמר
מׁש ּופטּור. ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונתן
ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה הּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָָֹּבּבעלים.
לסעדּה·. עּמּה ויצא למּׂשֹוי, הּׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָהׁשאיל

ׁשמירה זֹו הרי - ּבמּׂשאֹו עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו הּׁשֹואל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹעם
ׁשּלא ולראֹות ּבלבד הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּבעלים.

ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָיטענּו
את‚. להם והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלּמד

ּבּיֹום ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל ׁשּלהן, והּסֹופר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם,
הּׂשּכיר אֹו הׁשאיל אם ּבמלאכּתן, לעסק ּבֹו יֹוׁשב ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשמירה זֹו הרי - ּבמלאכּתם עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלאחד
ׁשּׁשאל הּוא אבל ּפטּור. - הּׁשֹומר ּבּה ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּבעלים,

מה ׁשּׂשכר לֹו.אֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - ן ְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּירצה„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהרב

ונׁשמט ּתמיד, לבֹוא קבּועים היּו והם ׁשּירצה, מּסכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואיזֹו
הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין הן הרי - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהן

אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל הּפרק, ּוביֹום להם. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאּול
לֹו. ׁשאּולין אינן והם להם, ׁשאּול הּוא הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶָָָמֹועד

ׁשאלה‰. אינּה - ּפרתי עם והּׁשאל צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר
הּבעלים - יׁשּלם לא עּמֹו ּבעליו אם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּבעלים;
ּפרתי עם והּׁשאל צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ׁשליח. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹעצמן,
העבד נׁשאל רּבֹו. ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים; ׁשאלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - רּבֹו מּדעת ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעּמּה
.Âׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

אּלא לּבעל ואין הּגּוף, ּכקנין אינֹו - ּפרֹות ׁשּקנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּבעלים;
ֵּפרֹות.

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - למחר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָואׁשאיל
.Áהּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו
ּתפסּו ואם מׁשּלם, אינֹו - מתה אם :לפיכ אינּה. אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבּבעלים

מׁשּל זה הרי - ּבּה ּפׁשע מּידם; מֹוציאין אין - ם.הּבעלים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.Ë,ּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל

ּפרֹות ׁשּתי ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעּׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ּבּבעלים. ׁשאלה ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעּׂשֹות

.È;ּפטּור - ּבּבעלים ׁשּלא ּוּׂשכרּה ּבּבעלים ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאלּה
וחזר ּבּבעלים, ּׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּוי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּׂשכירּות
ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּוׁשאלּה
ׁשּׂשכרּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּבעלים,

הּוא. ּבּבעלים ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבּבעלים
.‡Èּכלֹוקח הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאּׁשה

היתה אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ּׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ומתה ּבהמה, הּׁשאלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָדבר
ׁשהּוא מּפני ּפׁשע, אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ּכל ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁש
ואם ממֹון. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם חּיבת והאּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלֹוקח;
ּתחּתיה. נכנס זה הרי - ׁשאּולה ׁשהיא ּבעלּה את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעה
אֹו ּׂשֹוכר היה אם ּכ ּבּבעלים, ׁשאלה ׁשהיא ׁשאמרנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשאינּה וכל ּופטּור; ּבּבעלים ּׂשכירּות היא הרי - ּׂשכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹנֹוּׂשא
ספק ׁשהּוא וכל ּבּבעלים; ּׂשכירּות אינּה ּכ ּבּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשאלה

ּבּׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"א א' אדר ז' שישי יום
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ּב2הּׁשֹואל‡. הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה ידאת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עבּדֹו3ּבנֹו ּביד אֹו ׁשלּוחֹו ּביד ּבנֹו4אֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו , ְְְְְְְְֲִַַַַָָ

ׁשֹואל ׁשל ׁשלּוחֹו ּביד אֹו עבּדֹו ּביד ׁשּתּכנס5אֹו קדם ּומתה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין דין1)מבאר היוםמבאר חצי שאלה ודין עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת, ושכר אחת שאל ודין היום, חצי צח:2)ושכרה מציעא בבא של3)משנה

כנעני.4)המשאיל. ובין עברי עבד שלח5)בין למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה את לקבל שליח אותו עשה השואל



oecwteצח dl`y zekld - '` xc` 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּׁשבע יכֹול ׁשאינֹו וכן27מּתֹו הׁשּתים. לֹו28יׁשּלם מסר אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּמׁשאיל ּׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ְְְְְִִֵַַַַַָָָׁשלׁש
הּׁשאּולה אחת אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו, הן הּׁשאּולֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשּתים
הּׁשאּולה אם יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמתה
ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאחרת
ונטען טֹוען ּובהלכֹות הׁשּתים. יׁשּלם יֹודע, איני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָאֹומר
יכֹולים ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיתּבאר
מׁשּלמים. הם טעם זה ּומאי מׁשּלמין, וכיצד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהּׁשבע,

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

זה‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד
ּבעל ונקרב וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ונפטר; ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻנׁשּבע
רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית
ּכדר ׁשמר אּלא ּפׁשע, ׁשּלא הּׁשבּועה: ּבתֹו עליו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומגלּגלין
אחר נגנב ׁשאם נגנב; ואחר יד ּבֹו ׁשלח ולא ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹהּׁשֹומרין,

ּבאחריּותֹו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ְֲִֶַַַַָָָָָׁשּׁשלח
וחמר·. קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל

ׁשּלא והּוא ּומתה. ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹמן
ּבאנסיו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ֲֳִִַַַַַָָָָָָָָָָָׁשלח
ׁשּדר ּפּקדֹון, יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכיצד
ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ׁשער, ּבבית להּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָׁשמירתֹו
ּפׁשּתן חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּפּקדֹון,
להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּגדֹולֹות
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש וטּלית; ּׂשמלה ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּבית,
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא זהב ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָכסף
ונגנב‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

וּׂשרף דלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו אבד, אֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשם
ׁשהּניח ּפי על ואף לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - הּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
אין ואם ּפטּור, - לׁשמירה ראּוי אם ׁשּלֹו: עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; - לׁשמירה ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ויּתן„. ּבּקרקע, אּלא ׁשמירה להם אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכספים

לּקֹורה; הּסמּו ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר. טפח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעליהם
ויגנבּו. ׁשם הּגּנבים יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ּבאמצע לא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי עליהם נעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו
וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא מּכירֹו אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם.
ׁשל לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, אֹותֹו מאּבדת הּקרקע ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָקל
טֹובֹות, ואבנים זהב ׁשל לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכסף,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע. אּלא ׁשמירה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד
נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו

ל ּכדי ׁשּבת חּיב.למֹוצאי - נאנסּו אֹו ונגנבּו קברן, ולא קברן ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיבּדיל אחר ׁשּיׁשהה עד חּיב אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

לקברן. ְְְֵָָּכדי
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהפקיד

צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים
הּזאת, ּבּדר קׁשרן לא ואם ּכראּוי. ויקּברם לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיּגיע
מעּׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ׁשל ּבמחיצה והּניחם חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאחד,
ואמרּו מּׁשם; ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים והיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָקנים,
אינּה - ּגנבה לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנֹו ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשמירה
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא; ּפֹוׁשע - ּבנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאנס
.Êּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו, אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי אנה יֹודע איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום זה ּבאי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
מּיד. לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ל ואחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא

.Áעל - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
אם אבל מפקיד. הּוא הּגדֹולים ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעת
ּבין ּגדֹולים ּבין לעבדיו, אֹו הּקטּנים, ביתֹו ּובני לבניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמסרן
ואין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן מּקרֹוביו לאחד אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים,
הרי - לאחר מסרן אם לֹומר צרי ואין ׁשלחנֹו, על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻסֹומכין
הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא לׁשּלם; וחּיב ּפֹוׁשע, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהפקיד ּבאחד, מעּׂשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹראיה
ולא אֹותן והחּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ּונתנם חברֹו, אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעֹות
לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ונגנבּו; אֹותן, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָטמנה
ביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על - הּמפקיד ׁשּכל לאּמֹו, ׁשּנתנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּפני
יׁש - הם ּפּקדֹון לּה: אמר ׁשּלא ּפי על ואף מפקיד; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשהן סבּורה היתה אם ּבהן, נזהרת ׁשהיא ׁשּכן ּכל לטען: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלֹו
ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלי;
עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפּקדֹון.
ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹויּפטרּו
.Ëּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד: אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

- הּׁשֹומרין ּכּדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיען ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
ּבאחד מעּׂשה מפקיד. הּוא ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על - ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמפקיד
אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר לֹו והיה אחד, אצל ּכׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהפקיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השומרים,27) שבועת עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה אחת פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו
שלא ששבועת מפני ישלם? - להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב גלגול ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה
שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם [בש"ך משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה אין שמא טענת על היא פשע
ביאר ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של היסת ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל או כדרכה

זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן ראה וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין גמרא28)למה
ובניו.1)שם. לאשתו שמסר שומר ודין אותו, ישמור כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

oecwte dl`y zekld - '` xc` 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפטּור זה הרי - הּׁשֹואל הּׁשֹואל:6לרׁשּות לֹו אמר ואם . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עבּד ּביד אֹו ׁשלּוחי, ּביד עבּדי, ּביד ּבני, ּביד לי ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָׁשּלחה
הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,ׁשלּוח ּביד אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהעברי
ּביד ּבני, ּביד ,ׁשלּוח ּביד ,עבּד ּביד ,ּבנ ּביד ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַַָמׁשּלחּה
ׁשלח, הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי, ּביד העברי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָעבּדי

חּיב זה הרי - ּבּדר ּומתה הּמׁשאיל7ּוׁשלחּה, לֹו ׁשלחּה . ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשלח, הּׁשֹואל לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, עבּדֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָּביד

ּפטּור - יצאת8ומתה לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו מּפני ; ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּמׁשאיל. ְְִֵַַמרׁשּות

מאליה,·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
ׁשּתּכנס עד ּבּה חּיב הּׁשֹואל אין - ּכ הּמׁשאיל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָועּׂשה

ׁשּמחזירּה9לרׁשּותֹו ּבׁשעה וכן ּפטּור. - ּבּדר מתה אבל ,10 ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּבעלים ׁשּתּגיע11הּׁשֹואל קדם ּומתה אחר, ּביד ׁשלחּה אם , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבאחריּות היא ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָלרׁשּות
- ומתה אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׁשֹואל.
לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָּפטּור.
רּבֹו, ּכיד העבד ׁשּיד חּיב; - ּבּדר מתה אם ׁשלח, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
אמּורים ּדברים ּבּמה הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ?12ועדין ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ימי אחר החזירּה אם אבל ׁשאלתּה; ימי ּבתֹו ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשהחזירּה

בּדר מתה אם פטּור, זה הרי - ימי13ׁשאלתּה ׁשאחר ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּׂשכר ּכׁשֹומר הּוא והרי ׁשאלה, מּדין יצאת .14ׁשאלתּה ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָ

ׁשאלתּה ימי אחרי מתה אֹו נׁשּבית אם ,ּפטּור15לפיכ -16. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

מחברֹו‚. ּפרה חצי17הּׁשֹואל ּוּׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה , ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
אחת וּׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוּׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,

מתה ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ּבּיֹום18ּומתה , ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מתה ׁשאּולה ּבּׁשעה19ׁשהיתה מתה,20, ׁשאּולה ׁשהיתה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

מתה, ּׂשכּורה הּׁשֹואל: ׁשאמר אֹו יֹודע, איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּׁשֹומר
מתה, ּׂשכּורה ׁשהיתה ּבּׁשעה מתה, ּׂשכּורה ׁשהיתה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּבּיֹום
וזה יֹודע, איני זה: ׁשאמר אֹו יֹודע, איני אֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּמׁשאיל
היתה לא הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - יֹודע איני ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשאינֹו אֹו ׁשּמתה, הּׂשכּורה על הּׂשֹוכר יּׁשבע - ראיה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם

ויּפטר יּׁשבע21יֹודע, - ּׂשכּורה אֹומר וזה ׁשאּולה, אֹומר זה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכדרּכּה ׁשּמתה הּׂשכּורה על ויגלּגל22הּׁשֹומר ׁשּטען, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּמתה. היא ׁשהּׂשכּורה ְִֵֶֶַָָָָעליו
הּיֹום„. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו

הּמׁשאיל והּלה23ּבּׂשכירּות, מתּו, הּׁשאלה ּבזמן אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מתה אחת הּׁשאלה24אֹומר: יֹודע25ּבזמן איני והאחרת ,26- ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פלוני. ביד ומשמע6)לי שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא לעשאו בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו
אצלו לוקט או לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
אולם חיסדא. כרב פסק י הלכה ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר שליח שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים

כך. נהג כאן שגם ונראה בגמרא שנאמרו הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא שרבינו מקומות בכמה מכיוון7)מצאנו
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" למשאיל: בין8)שאמר חילקו ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר במשנה

גופו שאין עברי בעבד היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל מפרש (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד
הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא מפני פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, האומרת,9)קנוי שהמשנה רב, אמר שם בגמרא

בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל יכישה שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב" עבדך "ביד
ובהתאם כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד

משנה). (מגיד כמותו פסק - ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: צח:10)לכלל שם השואל11)משנה ברשות היא הרי
זמ ידו.כל על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד או המשאיל ליד הגיעה שלא השואל12)ן של ברשותו נשארת שהפרה

שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל אונסים חיוב פא.13)לעניין שם חיסדא רב של שם,14)מימרא אמימר
(סמ"ע השאלה ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא תיקנו שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק: והוא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט השואל.15)חושן בבית עדיין נמצאת בין16)אפילו הבדל כל שאין רבינו, מלמדנו מאונסים.
סימן משפט חושן ערוך בשולחן הלכה נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין המשאיל לרשות הגיעה וטרם החזירה

שם). יוסף בית ראה ח צח.17)שמ, שם בגמרא שנתבארה כפי צז: שם אחת.18)משנה ושכר אחת שאל לדין נמשך זה
למחר.19) ושכרה היום שאלה לדין יום.20)שייך חצי ולשכרה יום חצי לשאלה טוען21)שייך משאיל בין מחלק אינו רבינו

יודע? איני כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף ובנימוקי וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען ברי
רבא, של ראשון כלשון שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי באונסים אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא
שהוא פרעתי, אם יודע ואיני לוויתי כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה שהייתה בזמן מתה אם יודע שאינו אלא
האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ שלנו בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק (ראה חייב
של נכסיו לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה שהרי גמור, חיוב זה אין באונסים נתחייב הפרה משיכת שבשעת
יודע איני טוען כשהשואל ולפיכך בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד אותו בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל
שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו ונפטר נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה הרי - שאולה כשהייתה מתה אם
מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו ושבועה כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה א בפרק למעלה
שמא טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען בהלכות רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור המשנה
אירע זה אם לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל אבל לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו

משנה). (לחם להישבע השואל על ולפיכך מבוססת שלו שמא וטענת לא או השאלה נגנבה22)בתקופת לא וגם בה, פשע ולא
ד). הלכה כאן וראה גֿד קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים אלה בכל חייב השוכר שהרי אבדה, שם23)או

מלאכה.24)צד. מחמת דמיה.25)שלא לשלם עליו26)ועליו שהטילה חמישים שחייב מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי
במקצת. מודה שבועת התורה



צט oecwte dl`y zekld - '` xc` 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּׁשבע יכֹול ׁשאינֹו וכן27מּתֹו הׁשּתים. לֹו28יׁשּלם מסר אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּמׁשאיל ּׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ְְְְְִִֵַַַַַָָָׁשלׁש
הּׁשאּולה אחת אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו, הן הּׁשאּולֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשּתים
הּׁשאּולה אם יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמתה
ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאחרת
ונטען טֹוען ּובהלכֹות הׁשּתים. יׁשּלם יֹודע, איני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָאֹומר
יכֹולים ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיתּבאר
מׁשּלמים. הם טעם זה ּומאי מׁשּלמין, וכיצד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהּׁשבע,

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

זה‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד
ּבעל ונקרב וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ונפטר; ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻנׁשּבע
רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית
ּכדר ׁשמר אּלא ּפׁשע, ׁשּלא הּׁשבּועה: ּבתֹו עליו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומגלּגלין
אחר נגנב ׁשאם נגנב; ואחר יד ּבֹו ׁשלח ולא ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹהּׁשֹומרין,

ּבאחריּותֹו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ְֲִֶַַַַָָָָָׁשּׁשלח
וחמר·. קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל

ׁשּלא והּוא ּומתה. ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹמן
ּבאנסיו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ֲֳִִַַַַַָָָָָָָָָָָׁשלח
ׁשּדר ּפּקדֹון, יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכיצד
ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ׁשער, ּבבית להּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָׁשמירתֹו
ּפׁשּתן חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּפּקדֹון,
להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּגדֹולֹות
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש וטּלית; ּׂשמלה ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּבית,
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא זהב ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָכסף
ונגנב‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

וּׂשרף דלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו אבד, אֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשם
ׁשהּניח ּפי על ואף לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - הּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
אין ואם ּפטּור, - לׁשמירה ראּוי אם ׁשּלֹו: עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; - לׁשמירה ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ויּתן„. ּבּקרקע, אּלא ׁשמירה להם אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכספים

לּקֹורה; הּסמּו ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר. טפח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעליהם
ויגנבּו. ׁשם הּגּנבים יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ּבאמצע לא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי עליהם נעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו
וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא מּכירֹו אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם.
ׁשל לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, אֹותֹו מאּבדת הּקרקע ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָקל
טֹובֹות, ואבנים זהב ׁשל לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכסף,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע. אּלא ׁשמירה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד
נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו

ל ּכדי ׁשּבת חּיב.למֹוצאי - נאנסּו אֹו ונגנבּו קברן, ולא קברן ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיבּדיל אחר ׁשּיׁשהה עד חּיב אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

לקברן. ְְְֵָָּכדי
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהפקיד

צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים
הּזאת, ּבּדר קׁשרן לא ואם ּכראּוי. ויקּברם לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיּגיע
מעּׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ׁשל ּבמחיצה והּניחם חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאחד,
ואמרּו מּׁשם; ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים והיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָקנים,
אינּה - ּגנבה לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנֹו ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשמירה
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא; ּפֹוׁשע - ּבנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאנס
.Êּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו, אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי אנה יֹודע איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום זה ּבאי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
מּיד. לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ל ואחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא

.Áעל - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
אם אבל מפקיד. הּוא הּגדֹולים ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעת
ּבין ּגדֹולים ּבין לעבדיו, אֹו הּקטּנים, ביתֹו ּובני לבניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמסרן
ואין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן מּקרֹוביו לאחד אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים,
הרי - לאחר מסרן אם לֹומר צרי ואין ׁשלחנֹו, על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻסֹומכין
הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא לׁשּלם; וחּיב ּפֹוׁשע, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהפקיד ּבאחד, מעּׂשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹראיה
ולא אֹותן והחּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ּונתנם חברֹו, אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעֹות
לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ונגנבּו; אֹותן, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָטמנה
ביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על - הּמפקיד ׁשּכל לאּמֹו, ׁשּנתנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּפני
יׁש - הם ּפּקדֹון לּה: אמר ׁשּלא ּפי על ואף מפקיד; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשהן סבּורה היתה אם ּבהן, נזהרת ׁשהיא ׁשּכן ּכל לטען: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלֹו
ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלי;
עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפּקדֹון.
ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹויּפטרּו
.Ëּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד: אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

- הּׁשֹומרין ּכּדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיען ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
ּבאחד מעּׂשה מפקיד. הּוא ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על - ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמפקיד
אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר לֹו והיה אחד, אצל ּכׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהפקיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השומרים,27) שבועת עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה אחת פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו
שלא ששבועת מפני ישלם? - להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב גלגול ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה
שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם [בש"ך משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה אין שמא טענת על היא פשע
ביאר ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של היסת ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל או כדרכה

זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן ראה וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין גמרא28)למה
ובניו.1)שם. לאשתו שמסר שומר ודין אותו, ישמור כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר



oecwteק dl`y zekld - '` xc` 'g ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכ ׁשוה על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשבּועתֹו
מעּׂשה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ
הּמפקיד ּבֹו, ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ּׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד,
והּׁשֹומר ּבֹו, היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב חלי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר:
ואמרּו ּבֹו; היּו חֹול אֹו סיגים ׁשּמא יֹודע, איני ְְִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר:
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ויּטל. הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים:
ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד אֹו ּבֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָאמּוד
הֹודה ׁשאפּלּו ׁשבּועה; מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּפּקדֹון?
מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים, מלא ׁשהיה לי ּברי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו

הּדברים. עּקרי ְְְֲִִִֵַָָיתּבארּו

ה'תשע"א א' אדר ח' קודש שבת
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חּנם‡. אם2ׁשֹומר נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכמֹותֹו, לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּפּקדֹון
ּבכל הּׁשוֹות ּפׁשּתן וׁשל צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל מצּירֹות, ׁשאינן קֹורֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻענינם,
ּבגד אֹו ּבהמה הּפּקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו דבר אֹו מתּקן ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשּוק
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחכמים
ׁשאמר: הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם.
אֹו נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר וׁשֹומר נגנבה, אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמתה
אֹותן מׁשּביעין - לׁשּלם חּיבין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאבדה,

אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;

ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה היה זה על יתר ׁשאינּה3הּבעלים: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא, .וכ ּכ אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשוה

דברים ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ּכדר4הּׁשֹומרין ׁשּׁשמר : ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו5הּׁשֹומרין ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, ואינֹו וכ ּכ וׁשארעֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

-6יד לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנׁשּבע

להתנֹות·. לׁשֹומר אּלא7יׁש הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אֹותן מּניח אני ּביתי ּבזוית - אצלי ׁשהפקיד אּלּו ,8מעֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר, טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבעדים אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף ּתנאי, ׁשם היה לא 9אֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ונאנסּתי הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּתי לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו -10, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנאי ּביניהן ׁשהיה לֹומר יּׁשבע11נאמן לפיכ ׁשלח12. ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּתנאי. ּביניהן וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיד

ּבּה‚. ּפׁשע ׁשּלא ראיה ׁשהביא חּנם ּפטּור13ׁשֹומר - ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
יד14מּׁשבּועה ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ואין ׁשּיאבד.15, קדם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ואם מׁשּלם. - הּׁשֹומר ׁשּפׁשע ראיה ׁשהביא הּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובעל
ּבינינּו היה ּתנאי ואמר: עדים16טען יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.17ׁשּפׁשע ֶַָ
החפץ„. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל 18הפקיד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ולֹומר: לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
מּמּנּו ּולקחּתיו מת19חזרּתי אם ,לפיכ ּבמּתנה. לי נתנֹו אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין - ּבלא20הּׁשֹומר ְְְִִִִִֵַַַַָֹ
ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא הפקדּתי22ואמר21ׁשבּועה. וכ ּכ : ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל
הּדּין23ׁשאמר יֹודע והיה ׁשּזה24, אמּוד הּמת היה ׁשּלא ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קניתי1) טוען ודין כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי ודין להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר
אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען מפקיד ודין לך החזרתיו או הפיקדון את "משביעין2)ממך הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא

שוויו לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה", נתן עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה שבועה אותו
אותו. משביעים אין בשוק לקנות מצוי כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. שלולא3)ולהשאירו שבועה", "גלגול נקרא זה

זו. שבועה חייב היה לא עליו המוטלת אחרת אותו.4)שבועה משביעין שבועות שלוש ששת רב אמר קז: קמא שלא5)בבא
בשמירתו. באונסים.6)פשע גם וחייב כגזלן דינו חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו השתמש לא

שכל7) הטעם, ביארו שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל משבועה פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
קיים. - בתורה האמור נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר במק8)תנאי אותן הניח פיואם על אף פטור, - ונגנבו שהתנה ום

ד). הלכה ד פרק למעלה (כאמור בקרקע אלא שמירה להם אין התנאי.9)שכספים את שמעו לא בשבועה.10)והם נאמן והיה
ואם11) עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך ואחר שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד לפני כלומר,

משנה). (כסף דבריו מכחישים כשעדים מיגו אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר שבועת12)טען שנשבע נראה,
משנה). (מגיד התורה שבועת חייב נאנסו הטוען גם שהרי א14)ונגנבה.13)התורה, הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל

חיוב עליו כשאין כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה הוא התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
שהיא כאן דעתו מגלגלים. בה פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה אמנם האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה

בפשיעה. שלא נגנבה שפירושה שנגנבה, בשבועה "אין15)כלולה טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן איסי למד שם בגמרא
וייפטר. ראייה יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה ה' שבועת כדרך16)רואה מעולה שמירה אשמור שלא

לא17)השומרים. שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן ונאנסתי. השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין
ונפטר היסת נשבע והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום הנח לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,

משנה). וכסף ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה רק אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען רואים18)ולפיכך שאנו
משנה). (מגיד עתה שלישי.19)אותו פרק סוף מציעא בבא מהמפקיד,20)רי"ף אביהם קנה שמא ליתומים: טוען דין בית ואין

לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים אנו שאין דבר, של שהיה.21)וטעמו מעשה פה: לו22)כתובות ואין
זה. על התובע.23)עדים שמסר הסימנים אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון שזה24)נמצא דעתו מאומדן

oecwte dl`y zekld - '` xc` 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והל הּׁשכר, לתֹו ּתׁשלי הּכׁשּות מּזה לׁשּמׁשֹו: ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָואמר
חכמים: אמרּו ּפּקדֹון; ׁשל מּכׁשּות והׁשלי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּׁשּמׁש
אל ּומּזה הׁשל מּזה אמר: לא ׁשהרי ּפטּור, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּׁשּמׁש
וכן זה; על מקּפיד ואינֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשל
מׁשּלם ואינֹו ;הׁשל מּזה לֹו: אמר ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
חמץ הּׁשכר נעּׂשה אם ,לפיכ ּבלבד. ּׁשּנהנה מה דמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב - ּכ ּובין ּכ ּובין מּלׁשּלם. ּפטּור -ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ארע. ְֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּכ
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ּפדיֹון‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
ולא - לׁשמר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשבּויים,
ּבאּו אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענּיים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלחּלק
אין ּפטּור; - ׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָעליו
ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָל
אבל אּלּו; לׁשבּויים אֹו זה מקֹום לענּיי מפקד הּממֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזה
להן קצּוץ הּוא והרי אּלּו, לׁשבּויים אֹו אּלּו לענּיים היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש הּממֹון זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּׁשֹומרים. ּכל ּכדר ּפׁשע, ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
עליו·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד

היה אם עצמֹו: להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ּבאּו ׁשּבגללֹו ׁשחזקתֹו חּיב, - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָאמּוד
אינֹו ואם חברֹו; ּבממֹון עצמֹו מּציל זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּגּנבים,
וכן ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשם אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּוגנבּום‚. גּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן, ּומּצילין אדם ּבני ּבאין היּו צֹווח היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהֹואיל

ֶָּבזה.
וכל„. מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

והּׁשֹומר הּמאתים, ׁשהפקדּתי הּוא אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
מאתים ׁשהפקיד מהן אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע איני ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר:
ּומאתים לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָונֹוטל,
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו; מאה ּומפסיד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה,
לֹו הביאּו אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ּכיס על אחד ּכל ׁשם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכּתב
וכל ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות ׁשלׁש ּכאחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנים
לזה, ּומנה לזה מנה נֹותן - ׁשּלי הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם ׁשאין ׁשראיתי ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו.
עצמי הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן הּמאתים. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹומר: והּׁשֹומר הּגדֹול, ּבעל הּוא אני אֹומר: ואחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ּודמי מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם, יּׁשבעּו - יֹודע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאיני

אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּודמי לאחד, הּקטן נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכאחד
מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד אצלֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמּנח
וזה הּפּקדֹון, ּבעל הּוא אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּתבעּוהּו
יֹודע ואיני הּוא, מּכם אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא, אני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאֹומר:
ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַמי
- היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאצל
מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹיׁשּלם
האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת ותהיה ּומסּתּלק, ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבהמה

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו ְֲֲִֵֶַַַָֹלחברֹו
עם‰. יערבם לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

ּכּמה ויראה הּפּקדֹון, היה ּכּמה יחּׁשב - וערב עבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּפרֹותיו.
ׁשּיּׁשבע. אחר לֹו ויּתן הּפּקדֹון חסרֹון ויחּׁשב הּכל, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחסר
חסרֹונֹו: לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא מהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנסּתּפק
ּכֹור, לכל ּומחצה קּבין ארּבעה - קלּוף ּולארז ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלחּטים
ּולזרע לכּסמין ּכֹור, לכל קּבין ּתׁשעה - ּולדחן ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻלּׂשעֹורים
ּכר. לכל סאין ׁשלׁש - קלּוף ׁשאינֹו ּולארז ּבגבעֹוליו ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּפׁשּתן

ה ׁשּמדדוכּמּדה אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ּזאת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּבימֹות מדד אבל הּגרן; ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ּבימֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹלֹו
חסרֹונֹו, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹהּגרן,
ּוׁשלֹוׁשה ליין, ׁשתּות לֹו מֹוציא וכן מֹותירֹות. ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּפני
ּבלע. ּומחצה ולג ׁשמרים, ּומחצה לג לּגין: למאה ׁשמן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻלּגין
הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו - מזּקק היה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻאם

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו - ְִִֵֶַָיׁשנים
.Âולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד

היּו, וכ ּכ אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
חּיב ׁשהרי ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע איני אֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
חּיב ונמצא חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעצמֹו
רּבי הרב רּבֹותי הֹורּו וכזה להּׁשבע. יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ז"ל. ורּבֹו הּלוי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיֹוסף
אֹומרים: והּבעלים לׁשּלם, חּיב אני דמים ּכּמה יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאיני
והּוא ׁשבּועה. ּבלא יּטלּו - ׁשוה היה וכ וכ יֹודעין, ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹאנּו
מי על להחרים לּׁשֹומר ויׁש ּבֹו. אמּודין ׁשהן דבר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיטענּו
הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹוקח
הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, מלא ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעצמ
ּבֹו ׁשהיּו וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר היּו, ּדינר מאתים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹומרים:
מאתים ּכטֹוען זה נמצא - היּו ּכּמה יֹודע איני אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָדינרים,
מחּיב ׁשהּוא יֹודע, איני הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהֹודה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה
.Êּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ּׂשק לֹו והּניח אביו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת

מ ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: הּמפקיד רּגלּיֹותּבֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו
ּבטענה אֹומר ׁשאני הּדין ׁשּורת - מלא היה זכּוכית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמא
ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין קטן, ואחד גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו שניים ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר
כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת ודין יוציא חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון, בעל הוא אני אומר אחד כל שניים,

הפקיד.
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ּכ ׁשוה על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשבּועתֹו
מעּׂשה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ
הּמפקיד ּבֹו, ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ּׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד,
והּׁשֹומר ּבֹו, היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב חלי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר:
ואמרּו ּבֹו; היּו חֹול אֹו סיגים ׁשּמא יֹודע, איני ְְִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר:
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ויּטל. הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחכמים:
ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד אֹו ּבֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָאמּוד
הֹודה ׁשאפּלּו ׁשבּועה; מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהּפּקדֹון?
מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים, מלא ׁשהיה לי ּברי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשעֹורים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו

הּדברים. עּקרי ְְְֲִִִֵַָָיתּבארּו

ה'תשע"א א' אדר ח' קודש שבת
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חּנם‡. אם2ׁשֹומר נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכמֹותֹו, לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּפּקדֹון
ּבכל הּׁשוֹות ּפׁשּתן וׁשל צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּכגֹון
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל מצּירֹות, ׁשאינן קֹורֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻענינם,
ּבגד אֹו ּבהמה הּפּקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו דבר אֹו מתּקן ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשּוק
ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחכמים
ׁשאמר: הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם.
אֹו נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר וׁשֹומר נגנבה, אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמתה
אֹותן מׁשּביעין - לׁשּלם חּיבין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאבדה,

אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;

ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה היה זה על יתר ׁשאינּה3הּבעלים: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא, .וכ ּכ אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשוה

דברים ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ּכדר4הּׁשֹומרין ׁשּׁשמר : ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבֹו5הּׁשֹומרין ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, ואינֹו וכ ּכ וׁשארעֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

-6יד לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנׁשּבע

להתנֹות·. לׁשֹומר אּלא7יׁש הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אֹותן מּניח אני ּביתי ּבזוית - אצלי ׁשהפקיד אּלּו ,8מעֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר, טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבעדים אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף ּתנאי, ׁשם היה לא 9אֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ונאנסּתי הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּתי לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו -10, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנאי ּביניהן ׁשהיה לֹומר יּׁשבע11נאמן לפיכ ׁשלח12. ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּתנאי. ּביניהן וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיד

ּבּה‚. ּפׁשע ׁשּלא ראיה ׁשהביא חּנם ּפטּור13ׁשֹומר - ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
יד14מּׁשבּועה ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ואין ׁשּיאבד.15, קדם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ואם מׁשּלם. - הּׁשֹומר ׁשּפׁשע ראיה ׁשהביא הּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובעל
ּבינינּו היה ּתנאי ואמר: עדים16טען יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

.17ׁשּפׁשע ֶַָ
החפץ„. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל 18הפקיד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ולֹומר: לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
מּמּנּו ּולקחּתיו מת19חזרּתי אם ,לפיכ ּבמּתנה. לי נתנֹו אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין - ּבלא20הּׁשֹומר ְְְִִִִִֵַַַַָֹ
ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא הפקדּתי22ואמר21ׁשבּועה. וכ ּכ : ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל
הּדּין23ׁשאמר יֹודע והיה ׁשּזה24, אמּוד הּמת היה ׁשּלא ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קניתי1) טוען ודין כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי ודין להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר
אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען מפקיד ודין לך החזרתיו או הפיקדון את "משביעין2)ממך הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא

שוויו לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה", נתן עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה שבועה אותו
אותו. משביעים אין בשוק לקנות מצוי כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. שלולא3)ולהשאירו שבועה", "גלגול נקרא זה

זו. שבועה חייב היה לא עליו המוטלת אחרת אותו.4)שבועה משביעין שבועות שלוש ששת רב אמר קז: קמא שלא5)בבא
בשמירתו. באונסים.6)פשע גם וחייב כגזלן דינו חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו השתמש לא

שכל7) הטעם, ביארו שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל משבועה פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
קיים. - בתורה האמור נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר במק8)תנאי אותן הניח פיואם על אף פטור, - ונגנבו שהתנה ום

ד). הלכה ד פרק למעלה (כאמור בקרקע אלא שמירה להם אין התנאי.9)שכספים את שמעו לא בשבועה.10)והם נאמן והיה
ואם11) עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך ואחר שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד לפני כלומר,

משנה). (כסף דבריו מכחישים כשעדים מיגו אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר שבועת12)טען שנשבע נראה,
משנה). (מגיד התורה שבועת חייב נאנסו הטוען גם שהרי א14)ונגנבה.13)התורה, הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל

חיוב עליו כשאין כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה הוא התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
שהיא כאן דעתו מגלגלים. בה פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה אמנם האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה

בפשיעה. שלא נגנבה שפירושה שנגנבה, בשבועה "אין15)כלולה טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן איסי למד שם בגמרא
וייפטר. ראייה יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה ה' שבועת כדרך16)רואה מעולה שמירה אשמור שלא

לא17)השומרים. שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן ונאנסתי. השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין
ונפטר היסת נשבע והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום הנח לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,

משנה). וכסף ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה רק אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען רואים18)ולפיכך שאנו
משנה). (מגיד עתה שלישי.19)אותו פרק סוף מציעא בבא מהמפקיד,20)רי"ף אביהם קנה שמא ליתומים: טוען דין בית ואין

לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים אנו שאין דבר, של שהיה.21)וטעמו מעשה פה: לו22)כתובות ואין
זה. על התובע.23)עדים שמסר הסימנים אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון שזה24)נמצא דעתו מאומדן
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מֹוכר‰. זה הרי - ּדין ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל
יהיּו והּדמים החׁשד. מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָלאחרים,
הּוא הרי ,לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמּנחים
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ּׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן

.Âצרּורין היּו אם הּׁשלחני: אֹו חנוני אצל מעֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמפקיד
ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻוחתּומין,
אינן ואם ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - נגנבּו אֹו אבדּו אם ,ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
- צרּורין ׁשהן ּפי על אף מׁשּנה, קׁשר קׁשּורין ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחתּומין
ׁשֹומר עליהם נעּׂשה הּוא לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׁש
נאנסּו, ואם ּבאחריּותן; חּיב - נגנבּו אֹו אבדּו ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּׂשכר.

ּפטּור. זה הרי - מזּין ּבלסטים ׁשאבדּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָֻּכגֹון
.Êאחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן, נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים. ְֲִִֵֶַַָׁשּיחזירם

.Áמּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
- נגנבּו אֹו אבדּו אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא ּבאחריּותן. חּיב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאינֹו

.Ëהּבעלים לּה ׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
ּבין ונׁשּברה, לצרּכֹו וטלטלּה מקֹום, לּה יחדּו לא ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָֹמקֹום
לּה ׁשּיחדּו לּמקֹום ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּתֹו
מּתֹו ׁשּנׁשּברה ּבין לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשּברה

ּפטּור. - אחר ּבמקֹום מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָידֹו
.Èולא העבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹֹאין

יחזיר - מתה לאּׁשה; יחזיר - האּׁשה מן קּבל הּתינֹוקֹות. ֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן
לרּבֹו. יחזיר - מת לעבד; יחזיר - העבד מן קּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבעלּה.
ּבהן ׁשּיאכל דקל אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקּבל
אם הם, ּפלֹוני ׁשל מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפרֹותיו.
ליֹורׁשיהם. יחזיר - לאו ואם ּכפרּוׁשן, יעּׂשה - לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנאמנין

.‡È?ּכיצד ּבמקֹומם. אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּפּקדֹון
ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו - ּבירּוׁשלים אצלֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהפקיד
והביא ּבּיּׁשּוב, אצלֹו הפקיד מּמּנּו. מקּבלֹו - ּבנב לֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַֹהחזיר
הרי לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו; מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפקדֹונֹו
ׁשהפקדּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירּנּו עד ּבאחריּות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּבּיּׁשּוב. ְְִֶַאצל
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

- ּבׁשּירא לצאת אֹו לּים מּיּבׁשה לפרּׂש רצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוהרי
ּדין לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ׁשהֹורה, מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ׁשאין הם, טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. מאחריּות נפטר -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אפׁשר ואי ,ׁשהל זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו ּבמדינה זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹוסרין
ּבאחריּותֹו. חּיב ויהיה אנס לֹו יארע ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
הׁשב מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּובית

לּבעלים. ְֲִֵַָָאבדה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו כלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד
מׁשּלם - הּגּנב ונמצא נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאמר:
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו טבח כפל, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.
וגּזֹותיה היא לבעליה חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשּלם.
אּלא מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוולדֹותיה;
ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר מאליו. הּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבח
לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּוולדֹות
מכר אֹו טבח ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
הריני ואמר: ונגנבה, מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּפּקדֹון.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמׁשּלם
הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכפל

ונפטר. ּבאנס ׁשּנגנבה נׁשּבע ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹהיה
חּיב·. ׁשהרי ּבּכפל. זכה - ּפׁשעּתי ׁשאמר: חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה אבדה, אֹו נגנבה אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל. קנה - נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָפטּור.
והיה מתה, אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל. וחמּׁשה ְֲִֵַַַָָָארּבעה
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה - הּכפל הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני סלע מׁשּלם הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סלע. אּלא מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין; לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהטריחן
ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו נתן ולא לּתן, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדין
יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻונטלּו
ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלּבעלים
- ּבׁשּומא מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו.

ּׂשדהּו. אֹו ּכליו לּׁשֹומר ֲִֵֵֵַַָָמחזיר
והּכר„. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי על אף ּבּכפל, זכה - ּברצֹונֹו וׁשּלם הֹואיל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב,
ּבּתחּלה: הּׁשֹומר אמר ׁשּנׁשּבע. עד לּדין ּבּתחּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהטריחן
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם הריני ואמר: וחזר מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאיני

אֹו‰. מׁשּלם; איני ואמר: וחזר מׁשּלם, הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם, הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:

הסּפיק ׁשּלא אֹו ׁשּמת,מׁשּלמין; עד הּׁשֹומר את לתּבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר; ּבני וׁשּלמּו הּבנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם ּפרֹות, ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר שומר ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין
ודין לבעלה, ושילם האשה מן או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב, והוכר שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים

הגנב. הוכר כך ואחר באונס הפיקדון נגנב

oecwte dl`y zekld - '` xc` 'g ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנתן לזה הּפּקדֹון לתת הּזה לּדּין לֹו יׁש - ׁשּלֹו ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּפּקדֹון
זה אצל להּכנס רגיל הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסימניו.

ׁשּמא - אצלֹו לּכנס רגיל היה אם אבל אחר25ׁשּמת; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּלֹו הּסימנין והּכיר ׁשאין26הּוא לּדּין והעידּו עדים ּבאּו . ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

זה ׁשאין ּבעדּותן; היתֹומים מּיד מֹוציאין אין - אמּוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ּברּורה ּדע27ראיה ואמּדן ּדעּתֹו, אמד אינֹו לּדּין28ּתן לֹו ואין , ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבאחד מעשה חברֹו29סנהדרין. אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּמפקיד: לֹו אמר החזרּתים. לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים,
.ּבחבית אצל מּנחים הם והרי מּדתם, היא וכ ּכ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻוהלא

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל לֹו: ואמרּו30אמר הן. אחרים ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשֹומר ׁשל הּׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחכמים:

ּכמֹו31הן ׁשהחזיר, חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא , ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.32ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ואמר‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה, ׁשלם אֹו הּוא; אחר אּלא ּפקדֹוני, זה אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
סאין מאה ּבֹו; ונׁשּתּמׁשּת היה, חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָואּתה
אֹומר: הּבית ּובעל חמּׁשים; אּלא אּלּו ואין ,אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהפקדּתי
הּׁשֹומר הרי - נֹוטל אּתה ּׁשּנתּת ּומה ,ּבעצמ ׁשהפקדּת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּסת נׁשּבע33נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ׁשאין הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּמֹודה ּבזמן אּלא ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
אֹו ׁשּנגנב וטֹוען אֹומר, ׁשהּמפקיד ּכמֹו ּפּקדֹון על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבעצמֹו
מן עצמֹו לפטר טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו נׁשּבה. אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמת
זהּו אמר: אם אבל ׁשֹומרין]. ׁשבּועת [נׁשּבע - ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּתׁשלּומין
ׁשמירתי, על ּׂשכר ׁשּנטלּתי אֹו לי ׁשהּׂשּכרּת אֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהׁשאלּתני
מּכמֹות נׁשּתּנה אֹו אחר, אּלא זה אינֹו אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּבעלים
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, נׁשּבע הּׂשֹוכר - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

והּׁשֹומר34ּבמקצת ,אצל הפקדּתי סאה מאה ּכיצד? . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשבּועת נׁשּבע - חמּׁשים אּלא אצלי הפקדּת לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין. ׁשבּועת מּׁשּום לא ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
לא אֹומר: והּוא ,אצל הפקדּתי חּטים ׁשל ּכֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹמאה

ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע - ּׂשעֹורים ׁשל מאה אּלא אצלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהפקדּת
ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ְְֲִִַַָָָָּכל

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואף‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד
ּדברים ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
אם אבל ׁשנה; ּבכל להן הראּוי חּסרֹון ּכׁשחסרּו ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָָאמּורים?
ׁשהּוא מּפני ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָחסרּו
ּבדמי לכהנים ימּכר - מֹוכרן ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמׁשיב
מעּׂשר ּתרּומת אֹו ּתרּומה הּבעלים אֹותן עּׂשּו ׁשּמא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּתרּומה,

אחרֹות. ּפרֹות ֲֵֵַעל
יין·. ונפסד, ּדבׁש והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַהּמפקיד

אף ּדין. ּבבית ּומֹוכרן הּפּקדֹון לבעל ּתּקנה עֹוּׂשה - ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהחמיץ
הרי ּבהן, ּפֹוּׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן ׁשעמדּו ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל

הפסד. מֹוסיפין והּסּלים ְְְִִִִֵֶַַַַַהּקנקּנים
לא‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד

ואיּל מּכאן עּׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָיּגע
לּבעלים. אבדה הׁשב מּׁשּום לׁשעּתֹו, ּבּׁשּוק ּומֹוכרֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָיֹוצא
ּפי על אף ּבהן יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
,הּמל אֹותם יאנס אֹו ּפלֹוני ּבזמן ׁשּיזּולּו ּבוּדאי יֹודע ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם ּבעליהן יבֹואּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּמא
אחת„. ּפעם ּגֹוללֹו - חברֹו אצל ּתֹורה ספר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמפקיד

- בֹו וקֹורא ּפֹותחֹו גֹוללֹו ּכׁשהּוא ואם חדׁש. עּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹלׁשנים
ׁשאר הּדין והּוא ויקרא. עצמֹו ּבגלל יפּתח לא אבל ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֻמּתר;
יד ׁשלח הרי - עצמֹו ּבגלל וגלל וקרא ּפתח ואם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָספרים.
- צמר ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפּקדֹון,
ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו ּכדר יֹום. לׁשלׁשים אחת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמנענעּה
מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפּקדֹון. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאמרּו
ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. אבדה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהׁשב
הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; למדינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבעליו

אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע לא ִִֵֶֶַַַָֹזה
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שלו. אינו הזה שהפיקדון הוא ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין - שלו וכו'.25)הפיקדון "שמא" אנו חוששים
שם.26) מציעא בבבא הרי"ף כן ופסק נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי אלא27)כל ברורה הוכחה אינה זו עדותם

דעתם. הדגיש28)אומדן ובכן אמיד" דלא הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו זה למד רבינו הדיין. של
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת קטו:29)שאומדן בחבית.30)יבמות שם מובהקים31)המונחים סימנים אינם ומשקל שמניין

התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה הלכות (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים פי על אף זה לעניין
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה בשטר32)המגיד השאיל או הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק

ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ בנקיטת שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה במיגו נאמן הוא החזרתי טוען והשומר
כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של במיגו נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר, לדין עדים דין כאן רבינו

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר, היסת הדיינים.33)נשבע שבועת בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
"אין (מב:): שם ששנינו למה שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם
שם ובפרישה האלה. הדינים כל את מכאן הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל שבמידה, דבר על אלא נשבעין
הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך אלא בידי לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור הוא אלה שבכל ֵמפרש

ג). הלכה א פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת להישבע34)פטור תורה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
התורה. שבועת חייב בעין הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו). הלכה בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו
בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר שפיקדון מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם, עליו חולקים והרשב"א והרמב"ן

משנה). (מגיד כהילך זה והרי שהוא ודין1)מקום מתקלקלים, הם אפילו בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר
ודין חנווני, או שולחני אצל מעות מפקיד ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון מוכר ודין כסות, או תורה ספר מפקיד

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים ומן הקטנים ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה, חבירו אצל מפקיד
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מֹוכר‰. זה הרי - ּדין ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל
יהיּו והּדמים החׁשד. מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָלאחרים,
הּוא הרי ,לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמּנחים
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ּׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן

.Âצרּורין היּו אם הּׁשלחני: אֹו חנוני אצל מעֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמפקיד
ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻוחתּומין,
אינן ואם ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - נגנבּו אֹו אבדּו אם ,ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
- צרּורין ׁשהן ּפי על אף מׁשּנה, קׁשר קׁשּורין ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחתּומין
ׁשֹומר עליהם נעּׂשה הּוא לפיכ ּבהן. להׁשּתּמׁש לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׁש
נאנסּו, ואם ּבאחריּותן; חּיב - נגנבּו אֹו אבדּו ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּׂשכר.

ּפטּור. זה הרי - מזּין ּבלסטים ׁשאבדּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָֻּכגֹון
.Êאחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

עד ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן, נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים. ְֲִִֵֶַַָׁשּיחזירם

.Áמּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
- נגנבּו אֹו אבדּו אם ,לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא ּבאחריּותן. חּיב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאינֹו

.Ëהּבעלים לּה ׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
ּבין ונׁשּברה, לצרּכֹו וטלטלּה מקֹום, לּה יחדּו לא ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָֹמקֹום
לּה ׁשּיחדּו לּמקֹום ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּתֹו
מּתֹו ׁשּנׁשּברה ּבין לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשּברה

ּפטּור. - אחר ּבמקֹום מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָידֹו
.Èולא העבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹֹאין

יחזיר - מתה לאּׁשה; יחזיר - האּׁשה מן קּבל הּתינֹוקֹות. ֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן
לרּבֹו. יחזיר - מת לעבד; יחזיר - העבד מן קּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבעלּה.
ּבהן ׁשּיאכל דקל אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקּבל
אם הם, ּפלֹוני ׁשל מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפרֹותיו.
ליֹורׁשיהם. יחזיר - לאו ואם ּכפרּוׁשן, יעּׂשה - לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנאמנין

.‡È?ּכיצד ּבמקֹומם. אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּפּקדֹון
ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו - ּבירּוׁשלים אצלֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהפקיד
והביא ּבּיּׁשּוב, אצלֹו הפקיד מּמּנּו. מקּבלֹו - ּבנב לֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַֹהחזיר
הרי לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו; מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפקדֹונֹו
ׁשהפקדּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירּנּו עד ּבאחריּות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

ּבּיּׁשּוב. ְְִֶַאצל
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

- ּבׁשּירא לצאת אֹו לּים מּיּבׁשה לפרּׂש רצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוהרי
ּדין לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ׁשהֹורה, מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
ׁשאין הם, טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. מאחריּות נפטר -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אפׁשר ואי ,ׁשהל זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו ּבמדינה זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹוסרין
ּבאחריּותֹו. חּיב ויהיה אנס לֹו יארע ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
הׁשב מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּובית

לּבעלים. ְֲִֵַָָאבדה

ׁשמיני 1ּפרק
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אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו כלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד
מׁשּלם - הּגּנב ונמצא נׁשּבע, ואיני מׁשּלם הריני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאמר:
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו טבח כפל, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.
וגּזֹותיה היא לבעליה חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשּלם.
אּלא מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוולדֹותיה;
ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר מאליו. הּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבח
לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּוולדֹות
מכר אֹו טבח ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
הריני ואמר: ונגנבה, מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּפּקדֹון.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֻמׁשּלם
הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכפל

ונפטר. ּבאנס ׁשּנגנבה נׁשּבע ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹהיה
חּיב·. ׁשהרי ּבּכפל. זכה - ּפׁשעּתי ׁשאמר: חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה אבדה, אֹו נגנבה אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל. קנה - נגנבה ׁשאמר: והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָפטּור.
והיה מתה, אמר: רצה, ואּלּו לׁשּלם; עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל. וחמּׁשה ְֲִֵַַַָָָארּבעה
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה - הּכפל הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע, ואיני סלע מׁשּלם הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סלע. אּלא מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין; לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהטריחן
ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו נתן ולא לּתן, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּדין
יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֻונטלּו
ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָלּבעלים
- ּבׁשּומא מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו.

ּׂשדהּו. אֹו ּכליו לּׁשֹומר ֲִֵֵֵַַָָמחזיר
והּכר„. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי על אף ּבּכפל, זכה - ּברצֹונֹו וׁשּלם הֹואיל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב,
ּבּתחּלה: הּׁשֹומר אמר ׁשּנׁשּבע. עד לּדין ּבּתחּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהטריחן
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם הריני ואמר: וחזר מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאיני

אֹו‰. מׁשּלם; איני ואמר: וחזר מׁשּלם, הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם, הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:

הסּפיק ׁשּלא אֹו ׁשּמת,מׁשּלמין; עד הּׁשֹומר את לתּבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר; ּבני וׁשּלמּו הּבנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם ּפרֹות, ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבעוהו1) ודין מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר שומר ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין
ודין לבעלה, ושילם האשה מן או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב, והוכר שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים

הגנב. הוכר כך ואחר באונס הפיקדון נגנב
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ראּויין הן ׁשהרי ּבהן, הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ּבהרֹות, ׁשּתי בּה היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ּבׁשּתי אֹו הּתחּתֹונה, ּבּׂשפתֹו ואחת העליֹונה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבּׂשפתֹו
נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו
טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה הֹואיל אחת, ּכבהרת הּבהרֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתי

.Êולא להראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונּׂשּכר לּכהן נגעֹו מראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והלכּו מחלט ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנתאחר,
ׁשּפרחה עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻלהן
ׁשּיהפ קדם ּופטרֹו לּכהן והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבכּלֹו
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו מחלט, היה - הּפּטּור אחר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻונהּפ
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבהרת
קדם ואּלּו הסּגר; וצרי טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּפרחה
- הסּגר מּתֹו ונהּפ ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהראה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ְְֵֶַָָָהיה

ה'תשע"א א' אדר ג' שני יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

מעּקרֹו‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי
נתק ואין נתק. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי. הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
ׁשּלא ּבין עמק מראהּו ׁשהיה ּבין המרּבע. מּכגריס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּפחֹות
מה :ל לֹומר אּלא ּבנתקין עמק נאמר ולא עמק. ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהיה
ׁשמים; ּבידי - הּמּטּמא נתק אף ׁשמים, ּבידי - עמק ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּמראה
ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא אדם, ׁשּנתקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלהֹוציא

ּבנתקים. מּטּמא זה הרי - ּׂשער ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָזקנם
ּובפּׂשיֹון,·. ּדק צהב ּבּׂשער סימנים: ּבׁשני מּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקין

ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ׁשבּועֹות. ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו היּו אם ּבזקנֹו: אֹו ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמי
- ּכלל ׁשחֹור ּׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יֹותר ולא ּדּקֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻצהּבֹות
ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחֹור לא ּׂשער ּבֹו היה לא ְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֹֹיחליט;
אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ְִִִֵֵֶַַַָָָֹאחד.
- ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּפּׂשה
ּׂשער ולא צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפּׂשה לא אֹותֹו; ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר
ׁשבּוע ויסּגיר הּנתק יגּלח ולא הּנתק סביבֹות יגּלח - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשחֹור
אֹו הּנתק ּפּׂשה אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני.
יפטר, - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ּׂשער ּבֹו ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹנֹולד
ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר ּבנתקין הסּגר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יחליט. - ּפּׂשה אֹו צהב ּׂשער ּבֹו ְִֵַַָָָָֹנֹולד
ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפּׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּׂשערֹות
ואפּלּו ּדבר. ּבכל ּכׁשרה וכן והתּגּלח. ׁשּנאמר: אדם, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
מסּגר. זה הרי - גּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי - נזיר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהיה

הּזהב.„. ּכתבנית ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה האמּור צהב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּׂשער
אף ,אר היה אם אבל קצר; ׁשּיהיה הּוא ּדק ׁשּנאמר ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוזה
טמאה. סימן אינֹו - הּזהב ּכתבנית צהב ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻעל

זֹו‰. ׁשהיּו ּבין טמאה סימן הּדּקֹות הּצהּבֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הּנתק ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
הּצהב הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
טמאה. סימן הּוא הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבין

הּלבן. ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבזּוג, נּטלֹות ׁשּיהיּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא
.Â.ּׂשערֹות מּׁשתי ּפחֹות אין ּבנתקין הּמּציל הּׁשחֹור ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׂשער

ּבין לעּקרן. ראׁשן לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיה עד מּצילֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹואינן
ּבאמצע ׁשּיהיּו והּוא מפּזרֹות. ׁשהיּו ּבין זֹו ּבצד זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו
ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחֹור הּׂשער ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנתק
נׁשארּו אם אבל ּׂשערֹות; ׁשּתי צמיחת ּכדי לֹו ׁשחּוצה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׂשער
מּצילֹות. אינן - ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד הּׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשתי
ּׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
ׁשּפּׂשה אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחֹורֹות,
וצמח ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מּיד ּומּצילֹות הּנתק, טהר - ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבּנתק
ּבין הּנתק ּבאמצע ׁשּצמחּו ּבין הּצהב. הּׂשער ּומּיד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפּׂשיֹון
אינֹו והּנׁשאר מקֹום, ּבכל מּציל ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּצמחּו

ּׂשערֹות. ׁשּתי הּקמה מן רחֹוק ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמּציל
.Êואח ׁשחֹורה אחת ׁשּצמחּו, ּׂשערֹות אֹוׁשּתי לבנה ת ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ

מּצילֹות. אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻצהּבה,
.Áּׂשער ּבֹו ונֹולד ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער ׁשהחלט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנתק

טהֹור, זה הרי - הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף וטהר, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשחֹור
מאחר אחר ּפּׂשיֹון יפּׂשה אֹו אחר צהב ּׂשער ּבֹו ׁשּיּולד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכיון - הּוא טהֹור הּנתק נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר. הּׂשער ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהל
ּבמקֹומן. טמאה ׁשּסימני ּפי על אף הּוא, טהֹור ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנתרּפא

.Ëּבין ּבּתחּלה ׁשהחליטֹו ּבין צהב, ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּׂשער ּבֹו ונֹולד הּצהב הּׂשער והל הּפּטּור, אחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהחליטֹו
וכן ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - ּפּׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻצהב
ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבפּׂשיֹון, החליטֹו ְְְְְִִִִֵֶַָאם
אחר ּפּׂשיֹון וחזר הּפּׂשיֹון והל הּפּטּור, אחר אֹו ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָׁשבּוע
ׁשּלא עד ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - צהב ּׂשער לֹו ׁשּנֹולד ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻאֹו
ׁשחֹורֹות. ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּיצמיח עד אֹו טמאה סימן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻיּׁשאר

.Èמפסקת ׁשחֹור ּׂשער ׁשל וׁשיטה זה ּבצד זה נתקים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשני
הרי - אחד מּמקֹום [ונתק] הּׁשחֹור הּׂשער ונפרץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן,
הּוא הרי ּביניהן הּנׁשאר הּׁשחֹור ׁשהּׂשער ׁשהיה, ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ׁשהרי טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבצד
ּפרצה ּבכל יהיה וכּמה הּנתק. ּבאמצע הּׁשּטה מן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנׁשאר
היתה ואם ּׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת מּמקֹום ּפחֹות אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָמהן?
עצמּה ׁשהּפרצה טמא; זה הרי - ּכגריס אחד מּמקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרצה
נתק לתֹוכֹו. כנּוס ואינֹו ּבצּדֹו ׁשחֹור ּׂשער והרי אחר, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנתק
הּׁשחֹור: הּׂשער את מּקיף אחר ונתק מּקיפֹו הּׁשחֹור ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּׂשער
הּפנימי ׁשהּנתק טמא; - אחד מּמקֹום ׁשּביניהן הּׂשער ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפרץ
נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחֹור הּׂשער ׁשהרי נּצל, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא
ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָהּׂשער
ׁשחֹור וּׂשער אחד נתק נעּׂשּו והחיצֹון הּפנימי הּנתק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמצע.
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ׁשּתפין מהן; לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין, ׁשאל מהן; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחת
וׁשּלם האּׁשה, מן ׁשאל מהן; אחד וׁשּלם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּׁשאלּו,
ספק, אּלּו ּכל - ּבעלּה וׁשּלם ׁשּׁשאלה, אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלבעלּה;
לפיכ מהן, אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק מּטל הּכפל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוהרי
הּׁשֹומר. ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח אֹו הּכפל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָחֹולקין
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפס מהן אחד קדם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואם

לארץ. ּבחּוצה ְֲִֶַָָָואפּלּו
.Âׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב

נׁשּבע. ואינֹו הּגּנב עם דין עֹוּׂשה ּׂשכר ׁשֹומר ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּנם

- הּוא חּנם ׁשֹומר אם הּגּנב: הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻקדם
ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם דין עֹוּׂשה רצה ּבׁשבּועתֹו, עֹומד ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָרצה
והחזירֹו ּבאנס, הּפּקדֹון נגנב דין. עּמֹו עֹוּׂשה - הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹּׂשכר
ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה בהמה, הּוא והרי הּׁשֹומר, לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהּגּנב
לא עדין אֹו ונפטר, ׁשמירתֹו ּכלתה אם ספק ּבּדבר יׁש -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּתפסּו ואם מּלׁשּלם, ּפטּור הּׁשֹומר :לפיכ ׁשמירתֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּכלתה

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִִֵַָָָהּבעלים

ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

�
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ּבין‡. טמאה, מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻמי
הּצרעת ּפרחה ּכ ואחר ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּתחּלה
החלט מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבכּלֹו
טמאה סימן לֹו נֹולד ולא הסּגר אם אבל טהֹור. זה הרי -ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
טמא זה הרי - ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה הּפּטּור ּולאחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻונפטר,

ְָֻמחלט.
מחיה·. ּבֹו היתה אם לבן: הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻהּבא

סימן ׁשם אין אם אֹותֹו; מחליטין - לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָאֹו
אֹו לבן ּׂשער לֹו נֹולד ראׁשֹון. ׁשבּוע אֹותֹו מסּגירין - ְְִִִֵַַַָָָָָֻטמאה
ׁשני. ׁשבּוע מסּגירֹו - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא מחליטֹו; - ְְְְִִִִֵַַַַָָֹמחיה
זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור. זה הרי - טמאה סימן לֹו נֹולד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלא
ּבֹו ׁשּנֹולד לבן ּבּׂשער החליטֹו הּקטּנה. ּכדין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולה
אחת אֹו ׁשּתיהן הקצירּו מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוהׁשחירּו
הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן הּׁשחין נסמ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמהן,
הּׁשחין ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאת
לֹו נֹולד טהֹור. זה הרי - והּבהק הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹוהּמכוה
ּכּלֹו ׁשּבא מּפני טמא, זה הרי - מחיה אֹו אחר לבן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּׂשער
ואחד ּכאחת ּבכּלֹו הּצרעת ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלבן
מּתֹו אם ּכּלֹו, ׁשהלּבין עד מעט מעט ּופרחה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻׁשּפּׂשתה
טמא, - הּפּטּור אחר ואם טהֹור, - החלט מּתֹו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהסּגר
ׁשהיה אֹו אחד מראה ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. - ּבּתחּלה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻואם
הּכל - ּפתּו ׁשל ּובארּבע ׁשּבּלבן הּמראֹות ּבארּבע לבן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻּכּלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,
והחלט‚. ּכעדׁשה מחיה ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ואחר ּבכּלֹו הּצרעת ּופרחה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָָֻּבּמחיה,
זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר ּתחּלה הּמחיה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהלכה
טמא; - מחיה ּבֹו נֹולדה לבן. ּׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָטהֹור,
ׁשּתהיה והּוא יטמא. חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו היתה יתר. אֹו מרּבעת ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּכעדׁשה
ּפרחה ּכ ואחר לבן, ּבּׂשער ׁשּׂשערוהחלט ּפי על אף ּבכּלֹו, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור; - עֹומד ּבמקֹומֹו ְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָלבן
החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה - יטמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻחי
ּבפּׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבּׂשער מּטּמא ואינֹו הסּגר, אחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹו
מחיה ּבֹו נראית ואם טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה ּפּׂשתה ּכ ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻואחר

טמא. -ֵָ
.„ׁשּבתֹו מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן איברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאף

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מטּמאין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבּׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
הרי - ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו ּבראׁש אֹו אצּבעֹו ּבראׁש אפּלּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹחי
ּבֹו חזר אם וטהר, לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻהּוא
זה הרי - האיברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי ּבּׂשר ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכעדׁשה
אפּלּו מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻֻמחלט.
טמא זה הרי - לבהק ׁשּנהּפ האיברים, מן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש
אפּלּו הּבהק. לא - הּצרעת כּסתה והּנה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמחלט;
סימן זֹו הרי - ּבהק ּומקצתּה חי ּבּׂשר העדׁשה מקצת ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבֹו חזר ּכ ואחר וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ ְְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻטמאה.
ּכעדׁשה ּבֹו ׁשּיראה עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּׂשר
ּבהק. לא - חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ׁשּנאמר: חי; ְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
סימן אינֹו - ּבהק ּומקצתּה חי ּבּׂשר מקצתּה ּכעדׁשה ּבֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹחזר

ּבטהרתֹו. הּוא והרי ְְֲֳֵַָָָֻטמאה
מּמּנּו‰. נתּגּלה טהֹור, - ּבכּלֹו הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל

חזר טהֹור, - ּבצרעת ונתּכּסה חזר נטמא. - חי ּבּׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
החי הּבּׂשר התחיל ּפעמים. מאה אפּלּו נטמא, - ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונתגּלה
הרי - מתמעטת והּצרעת והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻזה
.Â,לבן ּכּלֹו ההֹופ מעּכב - הּבהרת ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכל

ּכיצד? מעּכב. אינֹו - הּבהרת ּבנגע לּטּמא ראּוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוכל
ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה
לּׁשחין סמּו חי ּבּׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּמֹורדין,
הראׁש חזר טהֹור. זה הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹולּמכוה
- צרבת והעלּו והּמכוה הּׁשחין חיּו אם וכן ונקרחּו, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּזקן
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ראּויין הן ׁשהרי ּבהן, הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ּבהרֹות, ׁשּתי בּה היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ּבׁשּתי אֹו הּתחּתֹונה, ּבּׂשפתֹו ואחת העליֹונה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבּׂשפתֹו
נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו
טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה הֹואיל אחת, ּכבהרת הּבהרֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתי

.Êולא להראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונּׂשּכר לּכהן נגעֹו מראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והלכּו מחלט ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנתאחר,
ׁשּפרחה עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻלהן
ׁשּיהפ קדם ּופטרֹו לּכהן והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבכּלֹו
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו מחלט, היה - הּפּטּור אחר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻונהּפ
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבהרת
קדם ואּלּו הסּגר; וצרי טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּפרחה
- הסּגר מּתֹו ונהּפ ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהראה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ְְֵֶַָָָהיה

ה'תשע"א א' אדר ג' שני יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

מעּקרֹו‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי
נתק ואין נתק. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי. הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
ׁשּלא ּבין עמק מראהּו ׁשהיה ּבין המרּבע. מּכגריס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּפחֹות
מה :ל לֹומר אּלא ּבנתקין עמק נאמר ולא עמק. ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהיה
ׁשמים; ּבידי - הּמּטּמא נתק אף ׁשמים, ּבידי - עמק ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּמראה
ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא אדם, ׁשּנתקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלהֹוציא

ּבנתקים. מּטּמא זה הרי - ּׂשער ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָזקנם
ּובפּׂשיֹון,·. ּדק צהב ּבּׂשער סימנים: ּבׁשני מּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקין

ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ׁשבּועֹות. ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו היּו אם ּבזקנֹו: אֹו ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמי
- ּכלל ׁשחֹור ּׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יֹותר ולא ּדּקֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻצהּבֹות
ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחֹור לא ּׂשער ּבֹו היה לא ְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֹֹיחליט;
אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ְִִִֵֵֶַַַָָָֹאחד.
- ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּפּׂשה
ּׂשער ולא צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפּׂשה לא אֹותֹו; ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר
ׁשבּוע ויסּגיר הּנתק יגּלח ולא הּנתק סביבֹות יגּלח - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשחֹור
אֹו הּנתק ּפּׂשה אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני.
יפטר, - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ּׂשער ּבֹו ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹנֹולד
ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר ּבנתקין הסּגר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יחליט. - ּפּׂשה אֹו צהב ּׂשער ּבֹו ְִֵַַָָָָֹנֹולד
ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפּׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּׂשערֹות
ואפּלּו ּדבר. ּבכל ּכׁשרה וכן והתּגּלח. ׁשּנאמר: אדם, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
מסּגר. זה הרי - גּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי - נזיר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהיה

הּזהב.„. ּכתבנית ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה האמּור צהב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּׂשער
אף ,אר היה אם אבל קצר; ׁשּיהיה הּוא ּדק ׁשּנאמר ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוזה
טמאה. סימן אינֹו - הּזהב ּכתבנית צהב ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻעל

זֹו‰. ׁשהיּו ּבין טמאה סימן הּדּקֹות הּצהּבֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הּנתק ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
הּצהב הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
טמאה. סימן הּוא הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבין

הּלבן. ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבזּוג, נּטלֹות ׁשּיהיּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא
.Â.ּׂשערֹות מּׁשתי ּפחֹות אין ּבנתקין הּמּציל הּׁשחֹור ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׂשער

ּבין לעּקרן. ראׁשן לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיה עד מּצילֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹואינן
ּבאמצע ׁשּיהיּו והּוא מפּזרֹות. ׁשהיּו ּבין זֹו ּבצד זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו
ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחֹור הּׂשער ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנתק
נׁשארּו אם אבל ּׂשערֹות; ׁשּתי צמיחת ּכדי לֹו ׁשחּוצה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׂשער
מּצילֹות. אינן - ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד הּׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשתי
ּׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
ׁשּפּׂשה אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחֹורֹות,
וצמח ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מּיד ּומּצילֹות הּנתק, טהר - ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבּנתק
ּבין הּנתק ּבאמצע ׁשּצמחּו ּבין הּצהב. הּׂשער ּומּיד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפּׂשיֹון
אינֹו והּנׁשאר מקֹום, ּבכל מּציל ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּצמחּו

ּׂשערֹות. ׁשּתי הּקמה מן רחֹוק ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמּציל
.Êואח ׁשחֹורה אחת ׁשּצמחּו, ּׂשערֹות אֹוׁשּתי לבנה ת ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ

מּצילֹות. אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻצהּבה,
.Áּׂשער ּבֹו ונֹולד ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער ׁשהחלט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנתק

טהֹור, זה הרי - הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף וטהר, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשחֹור
מאחר אחר ּפּׂשיֹון יפּׂשה אֹו אחר צהב ּׂשער ּבֹו ׁשּיּולד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכיון - הּוא טהֹור הּנתק נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר. הּׂשער ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהל
ּבמקֹומן. טמאה ׁשּסימני ּפי על אף הּוא, טהֹור ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנתרּפא

.Ëּבין ּבּתחּלה ׁשהחליטֹו ּבין צהב, ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּׂשער ּבֹו ונֹולד הּצהב הּׂשער והל הּפּטּור, אחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהחליטֹו
וכן ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - ּפּׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻצהב
ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבפּׂשיֹון, החליטֹו ְְְְְִִִִֵֶַָאם
אחר ּפּׂשיֹון וחזר הּפּׂשיֹון והל הּפּטּור, אחר אֹו ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָׁשבּוע
ׁשּלא עד ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - צהב ּׂשער לֹו ׁשּנֹולד ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻאֹו
ׁשחֹורֹות. ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּיצמיח עד אֹו טמאה סימן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻיּׁשאר

.Èמפסקת ׁשחֹור ּׂשער ׁשל וׁשיטה זה ּבצד זה נתקים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשני
הרי - אחד מּמקֹום [ונתק] הּׁשחֹור הּׂשער ונפרץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן,
הּוא הרי ּביניהן הּנׁשאר הּׁשחֹור ׁשהּׂשער ׁשהיה, ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ׁשהרי טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבצד
ּפרצה ּבכל יהיה וכּמה הּנתק. ּבאמצע הּׁשּטה מן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנׁשאר
היתה ואם ּׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת מּמקֹום ּפחֹות אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָמהן?
עצמּה ׁשהּפרצה טמא; זה הרי - ּכגריס אחד מּמקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרצה
נתק לתֹוכֹו. כנּוס ואינֹו ּבצּדֹו ׁשחֹור ּׂשער והרי אחר, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנתק
הּׁשחֹור: הּׂשער את מּקיף אחר ונתק מּקיפֹו הּׁשחֹור ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּׂשער
הּפנימי ׁשהּנתק טמא; - אחד מּמקֹום ׁשּביניהן הּׂשער ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפרץ
נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחֹור הּׂשער ׁשהרי נּצל, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא
ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָהּׂשער
ׁשחֹור וּׂשער אחד נתק נעּׂשּו והחיצֹון הּפנימי הּנתק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמצע.
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.‡Èאּלא וׁשּוב, ל לֹו יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹנגּוע
מסּגירֹו הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנזקק

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַאֹו
.·Èאֹו נגּוע ׁשל ידיו אּצילי ּתחת לבּקׁש זקּוק הּכהן ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאין

לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם ׁשּמא הּקמטים ּבתֹו אֹו ּפחדיו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין
לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן. עיני ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֻמראה
ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש אם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹהּכהן?
ּכעֹורכת ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֻזיתים.
הימנית ידּה ׁשּמגּבהת ּבעֹומדים, ּוכאֹורגת ּבנּה את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוכמניקה
ׁשהן ּבזמן ּבהן נראה הּנגע היה אם הּׁשחי. ּבית ׁשּיּגלה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ּכׁשהן ּבהן נראה אינֹו ואם טמא; זה הרי - ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעֹומדין
ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. נזקקין אין - ּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָעֹומדין
ּבּׂשרֹו ּבכל ּׂשער יראה לא ׁשאם לתגלחּתֹו. נראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּוא
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפּׂש זקּוק ּכהן ואין ּכׁשרה, ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא ּפי על אף ּׂשער, ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

ה'תשע"א א' אדר ה' רביעי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש
מּבּׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת

ּבי הּבית, מן אֹו הּבגד מן ּבתֹואֹו ּבין לּכהן ׁשּיבא קדם ן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּבלא עֹובר זה הרי - הּפּטּור אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהסּגר
ולעּׂשֹות מאד לׁשמר הּצרעת ּבנגע הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹתעּׂשה.
ּתׁשמרּו צּויתם ּכאׁשר הלוּים הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹּככל
ׁשּיֹועילּו עד לֹוקה אינֹו אבל ׁשּיקץ. אֹו יתלׁש ׁשּלא -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבֹו היתה ּכיצד? לֹוקה. אינֹו - הֹועילּו לא ואם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמעּׂשיו,
מקצת ּכוה אחת, ותלׁש לבנֹות ּׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת
טמא הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.
יגּלח. לא הּנתק ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנתק את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהמגּלח
לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ׁשּיגּלח עד חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻואינֹו
רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת ּבּה ׁשּיׁש ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבמֹוט
.לכ נתּכּון ׁשּלא והּוא ילכּו. - טמאה סימני הלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואם

ּבא·. ׁשּלא עד הּמחיה את ׁשּכוה אֹו טמאה סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּתֹולׁש
- הסּגר ּבימי ּכן עּׂשה אם וכן טהֹור. זה הרי - ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצל
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה, מחלט זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת
קצצּה‚. טהֹור. - ּבכּונה ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי

ּכחּוט אפּלּו הּמּקיפּה החי הּבּׂשר ּכל קצץ אם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה:
לֹו אין - ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָהּׂשערה

ּבכּלֹו. ׁשּתפרח עד ְְֳִֶַַָָֻטהרה
זה„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת לבנה ּׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתֹולׁש

זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָטהֹור.
חציּה והל חציּה ּכוה ּכעדׁשה, מחיה ּבֹו היתה ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּבטמאתֹו.

והל הּמֹותר ּכוה מּכעדׁשה: יתרה היתה טהֹור. זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
הרי - הּמֹותר והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי - ְֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכעדׁשה

טמא. ֵֶָזה
ׁשהיא‰. ּפי על ואף יּמֹול, - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבכל תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמילה
ּבֹו מחלט ׁשהיה סימן הערלה ּבעֹור והל מל ואם ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָֻמקֹום.

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי -ְְְֲֵֶַַָָָֹ
.Âימי ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע ׁשּיהיה עּׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻמצות

ּומֹודיע ּבגדיו, ּופֹורם ּכאבל, ּׂשפם על ועֹוטה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָחּלּוטֹו,
הּנגע ּבֹו אׁשר והּצרּוע ׁשּנאמר: טמא; ׁשהּוא עליו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעֹוברים
דֹוחה ׁשעּׂשה ּופֹורם, ּפֹורע ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוגֹומר.
ּכאבל, חּלּוטֹו ימי ּכל ׁשלֹום ּבׁשאילת ואסּור תעּׂשה. לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
אבל ּדבּוקֹות. ּׂשפתיו ׁשּיהיּו - יעטה ּׂשפם ועל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
חּלּוטֹו. ימי ּכל ּולכּבס לסּפר ואסּור ודֹורׁש. וׁשֹונה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא
טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו האּלּו הּדברים ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָונֹוהג
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה מּתר הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻוהרי

העם. ּכׁשאר מּטתֹו את וזֹוקף ְְִִִֵֶַָָָָָהּמּטה
.Ê:ׁשּנאמר לעיר, חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדין

חֹומה הּמּקפֹות ּבעירֹות זה ודבר מֹוׁשבֹו. לּמחנה ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻמחּוץ
ּבלבד. יּׂשראל ְְְִִֵֶֶַָּבארץ

.Áעל עֹוטה ולא ּפֹורמת ואינּה ּפֹורעת אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
ׁשהיא לאחרים ּומֹודיעה לעיר מחּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּׂשפם,

אּל ּבלבד, המצרעים ולא האדםטמאה. את המטּמאים ּכל א ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מהן; ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחּיבין
טמא. ׁשהּוא מֹודיע הּטמא - יקרא טמא וטמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ë,ּׂשפם על ועֹוטה ּופֹורם ּפֹורע ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻוטמטּום
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Èואין טמאה. לענין מחלט מצרע ואחד מסּגר מצרע ְְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻאחד
ּפריעה אּלא טמאה, לענין מחלט למצרע מסּגר מצרע ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻּבין
מן ּפטּור הסּגר מּתֹו ׁשהּטהֹור וצּפרים, ותגלחת ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
אבל ּבהן, חּיב החלט מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים ּומן ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתגלחת

ּדבר. ּבכל ׁשוה ׁשניהן ְְְֵֶַָָָָָֻטמאת
.‡Èוכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּמצרע

ּומטּמא ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאוירֹו, חרס ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּגעֹו
וכּבס ׁשּנאמר: ּוכזבה. ּכזב אבן ּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּכב
מׁשּכב מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, הּׁשמּועה מּפי וטהר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגדיו

אּלּו. ּבכל הּמחלט ואחד הּמסּגר ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבין לבית, ּבביאתֹו ׁשּמטּמא ּבמצרע, יׁש יתרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחמרא

ּכל נטמא - לבית נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבימי
ּבהן, נגע ׁשּלא ּפי על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשר
מה - מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ ׁשּנאמר: לטמאה. ראׁשֹון ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֻנעּׂשּו
ועבר האילן ּתחת עֹומד היה טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, ְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהּוא
ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא. - האילן ּתחת טהֹור ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאדם
- עמד ואם טּמאהּו; לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹהאילן
- עמד לא ספק עמד ספק מֹוׁשב. לֹו נעּׂשה ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנטמא,

ׁשּיׁשטהֹור. ּכל נטמא - לבית ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻ
עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לֹו עֹוּׂשין - הּכנסת לבית נכנס ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבתֹוכֹו.
ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָטפחים
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.‡Èיֹוצא ׁשחּוט נתקין ׁשני וכן מּמּנּו, יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנתק
ׁשּתי צמיחת ּכדי הּנתּוק החּוט ּברחב יׁש אם לזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּזה
ּומּצילין ּופּׂשיֹון ּדק צהֹוב ּבּׂשער לּטּמא זֹוקקין - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּׂשערֹות
אינֹו החּוט ּבאֹותֹו הּנׁשאר ׁשחֹור ּׂשער אבל ּבֹו; ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָּבצֹומח

ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד ְְִִִִֶֶַַַַֹמּציל
.·Èּכל [על] הּנתק ּופּׂשה ּכגריס נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמי

ּׂשערֹות מּׁשתי ּפחֹות אּלא ּכלל ּׂשער ׁשם נׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹראׁשֹו
החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
היה אם וכן הּוא. טהֹור הּוא קרח ׁשּנאמר: הּפּטּור; אחר ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאֹו
ׁשאין ּפי על ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנתק
ּׂשער ּכל הל ׁשאם היא, קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
עֹור ּבנגעי ׁשּקרח הּזקן עֹור ויתטּמא הּוא. טהֹור - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּזקן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָָהּבּׂשר,
.‚Èיסּגיר - נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְְִִַַַָָָָָָָֹהּבא

ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - צהב ּׂשער לֹו נֹולד לא אם אחד. ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּוע

יּפטר. - לֹו נֹולד לא טמא; - ּדק צהב ּׂשער לֹו נֹולד ִִֵֵֵַַַָָָָֹֹאם
לֹו נֹולד מחלט. זה הרי - צהב ּׂשער הּפּטּור אחר לֹו ְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֻנֹולד
זקן אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו הּבא טהֹור. זה הרי - ׁשחֹור ְֲֵֵֶַָָָָָָֹֻּׂשער
הּׂש הל ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, - ׁשחֹור ּׂשער לֹו ערונֹולד ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפּׂשיֹון. מּׁשּום טמא - ְִִֵַָָהּׁשחֹור
.„Èמצטרפין ואינן זה, את זה מעּכבין אינן והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהראׁש

אֹו הראׁש צרעת ׁשּנאמר: לזה; מּזה ּפֹוּׂשין ואין זה, עם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשל מהּפרק זקן? זהּו ואי ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּזקן
מאזן החּוט את מֹותח ּגרּגרת. ׁשל ּפּקה עד העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלחי
ּומן הראׁש, מּכלל הּוא הרי - ּולמעלה החּוט ׁשּמן ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלאזן,

הּזקן. מּכלל - ּולמּטה ְְִַַַַָָָהחּוט

ה'תשע"א א' אדר ד' שלישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

והעבדים,‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹהּכל
לראֹות ּכׁשרין והּכל ּתֹוׁשב. ּגר ולא ּכֹוכבים עֹובד לא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹֹאבל
מּנגעי חּוץ אֹותן, רֹואה אדם הּנגעים וכל הּנגעים. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאת

ְַעצמֹו.
והּטהרה·. הּטמאה נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻאף

רֹואהּו החכם - לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? בּכהן. ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתלּויה
טהֹור, אמר טמא; אֹומר והּכהן טמא, אמר לֹו: ְְֱֱֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹואֹומר
ועל ׁשּנאמר: מסּגירֹו. והּוא הסּגירֹו, טהֹור; אֹומר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּכהן
אֹו קטן הּכהן היה ואפּלּו נגע. וכל ריב ּכל יהיה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפיהם
סֹוגר. אֹו ּפֹוטר אֹו מחליט והּוא לֹו אֹומר החכם - ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשֹוטה
החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמה
לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה הּכהן היה אם ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹאבל

ׁשּיֹורּנ עד נגעים מּכל נגע ּבכללראֹות ּבקי ויהיה רּבֹו, ּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּובנגעי ּבגדים ּובנגעי ּכּלם אדם ּבנגעי ּובׁשמֹותיהן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻהּנגעים

ִָּבּתים.
עּׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

וטהרֹו הּוא טהֹור הּכהן, וטּמאֹו הּוא טמא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכלּום;
החלט, מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין ׁשּנרּפא, ּומצרע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכהן.

לֹו ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
אּתה. טהֹור ֵַָָֹּכהן

עיניו„. ׁשּיהיּו עד הּטמא את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין
הּנגע ׁשראה וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבּׂשר ּבעֹור הּנגע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמקֹום
ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ְְְִִֵֶַַַָָָּבּתחּלה
הּכהן מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו אֹו ׁשּמסּגירֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹׁשני,
יכֹול הּׁשני ואין אחר. ּכהן רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשראהּו
אּלא ּפּׂשה לא אם ּפּׂשה אם יֹודע ׁשאין ּבפּׂשיֹון, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלטּמאֹו
ּפּׂשה, לא זה ונגע ּפּׂשה זה נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹראׁשֹון.
ּׂשער את קדמה זֹו ּבהרת אֹו הּבהרת את קדם זה לבן ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוּׂשער

ָָלבן.
הּכהנים‰. מּבניו אחד ׁשּנאמר: נגעים; לראּית ּפסּול ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלל

ּובלבד נגעים, לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּנתם. -ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. ּבאחת ואפּלּו סּומא יהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
עיני מראה לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את יראה לא עיניו ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאֹור

ֵַֹהּכהן.
.Âּבין להסּגיר ּבין ּבּיֹום, אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין

'בּיֹום' אֹומר הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט
ּבתֹו ולא הערּבים ּבין ולא ּבׁשחרית לא רֹואין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ'ּוביֹום'.
ולא עּזה; נראית ׁשּכהה לפי המעּנן, ּביֹום ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻהּבית
אֹותן? רֹואין אימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּצהרים,
נגעי ּבין ּובּתׁשיעית. ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. ּבגדים נגעי ּבין ְְִִִֵֵָָָָאדם
.Êחל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל

מעבירין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְְֲִִִִִֶַַָיֹום
ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר. להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחֹוריו.
להן ילכּו ּולמחר טמא, לראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבת
סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסימני
הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו ּדנין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.

.Á.הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחתן
לאחר עד אֹותן רֹואין אין - ּבביתֹו אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
וצּוה ׁשּנאמר: הרגל. ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל וכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּתה.
לדבר ּתֹורה המּתינה אם וגֹומר. הּבית את ּופּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכהן

מצוה. לדבר וחמר קל ּכליו, יּטּמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהרׁשּות
.Ëביֹום אּלא ּפֹוטרין ולא מחליטין ולא מסּגירין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹאין

עּׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ּבּׁשביעי, אֹו ּבּתחּלה, ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיראה
ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני ׁשבּועֹות, ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנגעים
הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ּולמנין ראׁשֹון ׁשבּוע למנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹולה

ּובגדים. ּבּתים ּבנגעי ּבין אדם ּבנגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּבין
.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין

אם הּמחלט מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻהסּגר
אם חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹנֹולד
נגעים ׁשני ּבֹו היּו אם אבל להּסגר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹולד
אּתה הרי לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻוראה
ּבין ּבזה. ּומסּגר ּבזה מחלט אֹו ּבזה, ּומחלט ּבזה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻֻמסּגר

ּב ּבּסֹוף, ּבין ׁשבּועּבּתחּלה ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ין ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָׁשני.

הּנגע. את הּכהן וראה ׁשּנאמר: אחד; ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש
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.‡Èאּלא וׁשּוב, ל לֹו יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹנגּוע
מסּגירֹו הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנזקק

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַאֹו
.·Èאֹו נגּוע ׁשל ידיו אּצילי ּתחת לבּקׁש זקּוק הּכהן ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאין

לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם ׁשּמא הּקמטים ּבתֹו אֹו ּפחדיו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין
לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן. עיני ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֻמראה
ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש אם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹהּכהן?
ּכעֹורכת ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֻזיתים.
הימנית ידּה ׁשּמגּבהת ּבעֹומדים, ּוכאֹורגת ּבנּה את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוכמניקה
ׁשהן ּבזמן ּבהן נראה הּנגע היה אם הּׁשחי. ּבית ׁשּיּגלה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ּכׁשהן ּבהן נראה אינֹו ואם טמא; זה הרי - ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעֹומדין
ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. נזקקין אין - ּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָעֹומדין
ּבּׂשרֹו ּבכל ּׂשער יראה לא ׁשאם לתגלחּתֹו. נראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּוא
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפּׂש זקּוק ּכהן ואין ּכׁשרה, ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא ּפי על אף ּׂשער, ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

ה'תשע"א א' אדר ה' רביעי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש
מּבּׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת

ּבי הּבית, מן אֹו הּבגד מן ּבתֹואֹו ּבין לּכהן ׁשּיבא קדם ן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּבלא עֹובר זה הרי - הּפּטּור אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהסּגר
ולעּׂשֹות מאד לׁשמר הּצרעת ּבנגע הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹתעּׂשה.
ּתׁשמרּו צּויתם ּכאׁשר הלוּים הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹּככל
ׁשּיֹועילּו עד לֹוקה אינֹו אבל ׁשּיקץ. אֹו יתלׁש ׁשּלא -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבֹו היתה ּכיצד? לֹוקה. אינֹו - הֹועילּו לא ואם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמעּׂשיו,
מקצת ּכוה אחת, ותלׁש לבנֹות ּׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת
טמא הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.
יגּלח. לא הּנתק ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנתק את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהמגּלח
לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ׁשּיגּלח עד חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻואינֹו
רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת ּבּה ׁשּיׁש ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבמֹוט
.לכ נתּכּון ׁשּלא והּוא ילכּו. - טמאה סימני הלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואם

ּבא·. ׁשּלא עד הּמחיה את ׁשּכוה אֹו טמאה סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּתֹולׁש
- הסּגר ּבימי ּכן עּׂשה אם וכן טהֹור. זה הרי - ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצל
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה, מחלט זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת
קצצּה‚. טהֹור. - ּבכּונה ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי

ּכחּוט אפּלּו הּמּקיפּה החי הּבּׂשר ּכל קצץ אם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה:
לֹו אין - ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָהּׂשערה

ּבכּלֹו. ׁשּתפרח עד ְְֳִֶַַָָֻטהרה
זה„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת לבנה ּׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתֹולׁש

זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָטהֹור.
חציּה והל חציּה ּכוה ּכעדׁשה, מחיה ּבֹו היתה ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּבטמאתֹו.

והל הּמֹותר ּכוה מּכעדׁשה: יתרה היתה טהֹור. זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
הרי - הּמֹותר והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי - ְֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכעדׁשה

טמא. ֵֶָזה
ׁשהיא‰. ּפי על ואף יּמֹול, - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבכל תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמילה
ּבֹו מחלט ׁשהיה סימן הערלה ּבעֹור והל מל ואם ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָֻמקֹום.

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי -ְְְֲֵֶַַָָָֹ
.Âימי ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע ׁשּיהיה עּׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻמצות

ּומֹודיע ּבגדיו, ּופֹורם ּכאבל, ּׂשפם על ועֹוטה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָחּלּוטֹו,
הּנגע ּבֹו אׁשר והּצרּוע ׁשּנאמר: טמא; ׁשהּוא עליו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעֹוברים
דֹוחה ׁשעּׂשה ּופֹורם, ּפֹורע ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוגֹומר.
ּכאבל, חּלּוטֹו ימי ּכל ׁשלֹום ּבׁשאילת ואסּור תעּׂשה. לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
אבל ּדבּוקֹות. ּׂשפתיו ׁשּיהיּו - יעטה ּׂשפם ועל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
חּלּוטֹו. ימי ּכל ּולכּבס לסּפר ואסּור ודֹורׁש. וׁשֹונה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא
טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו האּלּו הּדברים ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָונֹוהג
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה מּתר הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻוהרי

העם. ּכׁשאר מּטתֹו את וזֹוקף ְְִִִֵֶַָָָָָהּמּטה
.Ê:ׁשּנאמר לעיר, חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדין

חֹומה הּמּקפֹות ּבעירֹות זה ודבר מֹוׁשבֹו. לּמחנה ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻמחּוץ
ּבלבד. יּׂשראל ְְְִִֵֶֶַָּבארץ

.Áעל עֹוטה ולא ּפֹורמת ואינּה ּפֹורעת אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
ׁשהיא לאחרים ּומֹודיעה לעיר מחּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּׂשפם,

אּל ּבלבד, המצרעים ולא האדםטמאה. את המטּמאים ּכל א ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מהן; ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחּיבין
טמא. ׁשהּוא מֹודיע הּטמא - יקרא טמא וטמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ë,ּׂשפם על ועֹוטה ּופֹורם ּפֹורע ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻוטמטּום
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Èואין טמאה. לענין מחלט מצרע ואחד מסּגר מצרע ְְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻאחד
ּפריעה אּלא טמאה, לענין מחלט למצרע מסּגר מצרע ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻּבין
מן ּפטּור הסּגר מּתֹו ׁשהּטהֹור וצּפרים, ותגלחת ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
אבל ּבהן, חּיב החלט מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים ּומן ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתגלחת

ּדבר. ּבכל ׁשוה ׁשניהן ְְְֵֶַָָָָָֻטמאת
.‡Èוכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּמצרע

ּומטּמא ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאוירֹו, חרס ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּגעֹו
וכּבס ׁשּנאמר: ּוכזבה. ּכזב אבן ּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּכב
מׁשּכב מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, הּׁשמּועה מּפי וטהר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגדיו

אּלּו. ּבכל הּמחלט ואחד הּמסּגר ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבין לבית, ּבביאתֹו ׁשּמטּמא ּבמצרע, יׁש יתרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחמרא

ּכל נטמא - לבית נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבימי
ּבהן, נגע ׁשּלא ּפי על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשר
מה - מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ ׁשּנאמר: לטמאה. ראׁשֹון ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֻנעּׂשּו
ועבר האילן ּתחת עֹומד היה טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, ְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהּוא
ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא. - האילן ּתחת טהֹור ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאדם
- עמד ואם טּמאהּו; לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹהאילן
- עמד לא ספק עמד ספק מֹוׁשב. לֹו נעּׂשה ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנטמא,

ׁשּיׁשטהֹור. ּכל נטמא - לבית ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻ
עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לֹו עֹוּׂשין - הּכנסת לבית נכנס ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבתֹוכֹו.
ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָטפחים
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ׁשניאֹו זה ּבמראה עמד ואם הּבגד, את מסּגירין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאדמּדם
מחליטין - ּפּׂשה אם וכן וּׂשֹורפין. מחליטין - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָׁשבּועֹות
- אדמּדם אֹו ירקרק נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָוּׂשֹורפין.
מחליטֹו - ּפּׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָמסּגירֹו
אֹו ּפּׂשה, ולא ּבמראהּו עמד ואם הּבגד; ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוּׂשֹורף
ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ׁשהסּגר הּמראֹות מּׁשני וכהה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּפּׂשה
הּנגע מקֹום יכּבס - ּפּׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמראה
יֹום ׁשהּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָויסּגיר
זה הרי - ׁשליׁשית למראה ּכהה אם רֹואה: עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ּכגֹון ּׁשהיה, מּמה הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור; ּכּבּוס ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטעּון
- ירקרק ונעּׂשה אדמּדם אֹו אדמּדם ונעּׂשה ירקרק ְְְְְְְְֲֲֲֲֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהיה
ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ּׁשּקרע, מה וּׂשֹורף הּנגע מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקֹורע
ּומטּבילֹו ׁשני ּכּבּוס ּכּלֹו ּומכּבסֹו הּבגד, ׁשאר ּופֹוטר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּקרע,
יחליטֹו - ּבּתחּלה ּבֹו ׁשהסּגר ּבּמראה עמד ואם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוטהר;

ּכּלֹו. את ְְִֶֹֻויּׂשרף
ּופּׂשה·. אדמּדם ׁשהיה אֹו אדמּדם ּופּׂשה ירקרק ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנגע

ּפּׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק
הּנגע‚. לֹו ּופּׂשה נגע ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפּׂשיֹון ׁשאין לחּוץ. ׁשּיפּׂשה עד ּפּׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִִֵֵָָָָּפּׂשיֹון

החֹוזר„. אֹו והרחֹוק ׁשהּוא, ּכל - ּבבגדים הּסמּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּפּׂשיֹון
רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ׁשהסּגר ּבגד ּכיצד? ּכגריס. -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפּׂשיֹון זה הרי - ּבֹו ׁשהסּגר הּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמן
ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. מׁשּגיחין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמּכגריס
וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

יּׂשרף. - ׁשּנפטר אחר הּנגע ּבֹו ׁשּפּׂשה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
ׁשּבארנּו,‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע את ׁשּמכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

אׁשר את ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצרי
עליהן מעבירין - אֹותן ׁשּמכּבסין ּבגדים נגעי וכל הּנגע. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
על ׁשּמעבירין ּכדר הּכתם, על ׁשּמעבירין סממנין ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשבעה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכתמים,
.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית, ותפר הּנגע מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד

ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ּׂשֹורף - הּמטלית על הּנגע חזר הּבגד. ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוּׂשֹורף

.Êּׂשֹורף - הּבגד על נגע וחזר ּבטהֹור הּמסּגר מן ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּטֹולה
הּמסּגר הראׁשֹון הּבגד - הּמטלית על חזר הּמטלית. ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֻאת
ּבֹו ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיּׂשרף,
ּׂשֹורפין - ּפּׂשה אֹו ׁשבּועֹות ׁשני ּבעיניו עמד אם ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּבסימנין:

ַֹהּכל.
.Áמסּגירֹו - אדמּדם אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבגד

אבל יּׂשרף. - ׁשבּועֹות ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע. אחר ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבּוע
אדמּדם, אֹו ירקרק ונעּׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופּׂשה ׁשהסּגירֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי - אדמּדם אֹו ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. - ּופּׂשה ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ëׁשל סגֹוס ּכגֹון האריג, מן ּפניו על יֹוצאין ׁשּמֹוכין ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבגד

הּנגע ׁשּיראה עד מתטּמא, אינֹו - נגע ּבֹו ונראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָצמר,
אֹו ּבקרחּתֹו ּבבגדים: ׁשּנאמר וזה עצמֹו. ּובאריג ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמֹוכין
החדׁשים. אּלּו - ּגּבחּתֹו הּׁשחקים, אּלּו - קרחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָבגּבחּתֹו,

.Èׁשּצבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבגדים
ּבגד לבנים. ׁשּיהּו עד ׁשמים, ּבידי ׁשּצבּועין ּבין אדם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבידי
הּכל - לבן וׁשתיֹו צבּוע ערּבֹו לבן, וערּבֹו צבּוע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתיֹו
ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות הּנראה. אחר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹול

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג מן ְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצּבעֹות
.‡Èנגע ּבֹו ונראה ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבגד

טהֹור. - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ְְְִִַַַָָָָואחר
.·Èׁשלׁש על ׁשלׁש מהן אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹופר

ּכארּוג, ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועּׂשה
הּוא. אחד ּבגד ְֶֶֶָֻוכּלֹו

.‚È,לבנים ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבגד
ׁשני עמד אם אֹותֹו. מסּגירין - ׁשּבֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּבמטלית הּנגע ּפּׂשה אם וכן ויּׂשרף. ּכּלֹו נטמא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשבּועֹות
צבּוע. ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּפּׂשיֹון, זה הרי - אחרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלבנה
ּבֹו ונראה ּכגריס, אפּלּו לבן, אחד ּפס ּובֹו צבּוע ּכּלֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻהיה
ׁשני ּכהה ולא הֹוסיף ולא ּבעיניו עמד ׁשאם יסּגיר; - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנגע

יּׂשרף. - ִֵָָׁשבּועֹות

ה'תשע"א א' אדר ח' קודש שבת

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

אֹו‡. ּבלבד, ּופׁשּתים צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים מּטּמא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
קׁשה ּבין העֹור, ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשתי
ּבנגעים. מּטּמא ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף .ר ְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבין
מּטּמאין והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ּכבגדים, - ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָֹוהּלבדים

עֹור.ּבנגעים, ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
חּוץ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל

- ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבגדים הּלֹוקח ּכֹוכבים. עֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמּבגדי
- הּפׁשּתים ּומן הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ּבּתחּלה. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיראּו

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן‚. רב אם זה: עם זה ׁשּטואן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹצמר

- הרחלים מן רב ואם ּבנגעים, מּטּמא אינֹו - ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹהּגמּלים
הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא - למחצה מחצה ּבנגעים; ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטּמא
הּצמר אין - עז ּבת ורחל ּבזה. זה ׁשּטרפן וקּנּבּוס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפׁשּתן
קּנּבּוס וערּבֹו ּפׁשּתן ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה
אם וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבּוס ׁשתיֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר צמר אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה ְְִִִֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
העֹור„. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - מעּבד ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהעֹור

ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשעּׂשה קדם גלם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור. ּכלי ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבנגעים. מּטּמאין - ׁשהן ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמקּבליהן
מן‰. להן חּבר ּבנגעים. מּטּמאין אין - ׁשּבּים חּיה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעֹורֹות

אֹו ּפׁשּתים אֹו צמר ׁשל מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּגדל
- ּכלים מהן ועּׂשה ׁשהּוא, ּכל המעּבדין וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעֹור
ּבגדים חּבּורי ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא ּבנגעים. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּטּמאין

ְְָֻלטמאה.
.Âּפי על אף הּטמאֹות, ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכל
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העם עם יעמד ולא לבּדֹו מֹוׁשבֹו ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויֹוצא
אֹותם. ויטּמא ְְִִֵַָּבערּבּוב

ה'תשע"א א' אדר ו' חמישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

מצות‡. ּכׁשּיטהר ותגלחּתֹו עּׂשה, מצות מצרע ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹטהרת
חרּׂש ׁשל מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין ּכיצד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעּׂשה.
מים רביעית לתֹוכֹו ונֹותן [חדׁש], ׁשּיהיה היא וקּבלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָחדׁש,
מּדברי זה וׁשעּור חּטאת, מי אֹותן לקּדׁש הראּויין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָחּיים
טהרת לׁשם טהֹורֹות ּדרֹור צּפרים ׁשּתי ּומביא ְְְְְֳֳִִִִֵֵֵַָסֹופרים.
הּברּורה את וׁשֹוחט לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָצרעת,
הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרס, ׁשּבכלי הּמים על ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבׁשּתיהן
זה ודבר ּבפניו. הּׁשחּוטה הּצּפֹור וקֹובר וחֹופר ּבּמים, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנּכר
ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו ארז, עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. מּפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּבלה
ׁשם לֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה, מּכרעי ּכרע ּכרביע ועביֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּמה
מׁשקלֹו ּתֹולעת, ּוׁשני מּטפח, ּפחֹות אין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלוי,
הּׁשעּורים וכל הּתכלת. ּכצביעת ּפסלֹו, - טעמֹו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשקל.
מינין וארּבעה החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. -ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
ּפסּולין. - ׁשּנתקּלפּו ואזֹוב ארז ועץ זה. את זה מעּכבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַאּלּו
להן ּומּקיף זהֹורית, ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכֹור
ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ׁשל הּזנב וראׁש אגּפים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹראׁשי
אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ּובּדם ׁשּבּכלי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבּמים
עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ּומׁשּלח מצרע, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹידֹו
ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה. חּוץ וזֹורקּה ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹֹּבעיר
הּׂשדה. ּפני אל לעיר מחּוץ ׁשּנאמר: לּמדּבר, ולא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעיר

א ּומׁשּלחּה, חֹוזר - וחזרה ואחרׁשּלחּה ּפעמים. מאה פּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
על ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן מגּלח ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹּכ
ׁשעל ּׂשער הערוה ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבּׂשרֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
אם ּׂשערֹו. ּכל את ׁשּנאמר: ּכדלעת. ׁשּיעּׂשה עד הּגּוף, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ּכּיֹוצא ּכל לרּבֹות עיניו? וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו נאמר לּמה ְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכן,
ואחר נראה. ׁשאינֹו לפי החטם, ׁשּבתֹו ּׂשער ּולמעט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבהן,
ּומּלטּמא ּבביאה מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו מכּבס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכ
ימים. ׁשבעת ּומֹונה החֹומה, מן לפנים ויּכנס ּומֹוׁשב, ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשּכב
מלּמד - לאהלֹו מחּוץ ׁשּנאמר: הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ּבהן ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָואסּור
הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת והּמצרעת הּמּטה. ּבתׁשמיׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשאסּור

מטּמא·. הּטמאה. אב הּוא עדין האּלּו הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּכל
בּיֹום והיה אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא. לא ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
מטּמא ׁשהיה מלּמד - וגֹומר ּבגדיו את וכּבס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשביעי
אדם מטּמא ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבגדים.
הּׁשביעי ּובּיֹום אדם. מטּמא - ּבגדים המטּמא ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבמּגע;
וטֹובל, ּבגדיו ּומכּבס ּכראׁשֹונה, ׁשנּיה ּתגלחת הּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹמגּלחֹו
ואֹוכל יֹום טבּולי ּככל הּוא והרי אחרים, מּלטּמא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָויטהר
- ּכּפרתֹו הביא ּבתרּומה; אֹוכל - ׁשמׁשֹו העריב ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבמעּׂשר.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקדׁשים, ְְֳִֵֵֶַַָאֹוכל
ּבתער.‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עּׂשה לא - ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹּכלּום.

ּתגלחת אּלא לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּבתגלחת
לטהרת ּכׁשר הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, ְְְֲֳִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת

ְַָֹהּמצרע.
את„. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתגלחת

מעּכבים. מעּׂשיו ּכל ּוׁשאר ְְְֲִַַָָָזֹו,
ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום, - וההּזיה והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּכל ּוׁשאר ּבאנׁשים, - אּלּו ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין - ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָמעּׂשיו
ּכל ּוׁשאר ּבכהנים, - אּלּו ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹמעּׂשיו

ּביּׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין - ְְְֲֲִִֵֵֵַָָֹמעּׂשיו
.Âהּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת זֹו מצרע ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹטהרת

ׁשּנאמר: לטהרֹו, מצוה ׁשּטּמאֹו וכהן הּבית. ּבפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוׁשּלא
אפּלּו הּמצרע, את לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו. אֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹלטהרֹו
מטהרין ואין מצרע. מטהר מצרע ואין מת. טמא ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹזב

חבילֹות. מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשני
.Êמטהר - זה מצרע ּבהן ׁשּטהר ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעץ

ּבּה לטהר מּתר הּמׁשּתּלחת צּפֹור וכן אחרים. מצרעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּבהן
אבל ּבאכילה. ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה, מאחר אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמצרעים
מּׁשעת ּתאסר? ּומאימתי ּבהנאה. אסּורה הּׁשחּוטה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּצּפֹור
ׁשני ולא ארז עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשחיטתּה.
ראּויה ׁשאינּה ׁשּׁשחיטה ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹולעת
על עֹובר - הּׁשחּוטה מּצּפֹור ּכזית והאֹוכל ׁשחיטה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָׁשמּה
מהם. תאכלּו לא אׁשר וזה ׁשּנאמר: תעּׂשה. לא ועל ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹעּׂשה
ונאמר: הּׁשחּוטה. הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָמּפי
מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת הא - ּתאכלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹטהֹורה

עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה
.Áולא הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹאין

את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְֱֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּבקֹומה ּבמראה, ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש.
ׁשּלקח אֹו ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּובדמים,
לׁשם הּצּפרים ׁשּתי לקח ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום ְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַַַָָָאחת
לטהר ּכׁשרֹות - אּׁשה לׁשם אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאיׁש
אדם; לטהר ּכׁשרֹות - מנּגע ּבית ּבהן לטהר איׁש; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבהן
לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: מנּגע. לבית ּכׁשרֹות - לאדם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלקחן

.Ëזּוג יּקח - דרֹור היתה ׁשּלא ונמצאת מהן אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשחט
ונמצאת האחת ׁשחט ּבאכילה. מּתרת והראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלּׁשנּיה,

ּבהנאה. מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻטרפה
.Èמתה ׁשּתמּות. עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין - הּדם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָנׁשּפ

אחרֹות. ׁשּתים ויּקח הּדם יּׁשפ - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמׁשּתּלחת

ה'תשע"א א' אדר ז' שישי יום

עּׂשר ׁשנים ּפרק
יוםחמישֿישישיו'ֿז'אדרא'
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מּכגריס‡. ּפחֹות אבל אדם; ּכצרעת ּכגריס, - ּבגדים ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָצרעת
אדמּדם, ירקרק, ּבהן: יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הּירק הּוא ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹוהּפּׂשיֹון.
הּדקל; ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה, ירק ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבירּקין,
ּכזהֹורית הרּבה, אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻואדמּדם
ירקרק ּבמראה זה. עם זה מצטרפין אּלּו מראֹות ּוׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיפה.
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ׁשניאֹו זה ּבמראה עמד ואם הּבגד, את מסּגירין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאדמּדם
מחליטין - ּפּׂשה אם וכן וּׂשֹורפין. מחליטין - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָׁשבּועֹות
- אדמּדם אֹו ירקרק נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָוּׂשֹורפין.
מחליטֹו - ּפּׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָמסּגירֹו
אֹו ּפּׂשה, ולא ּבמראהּו עמד ואם הּבגד; ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוּׂשֹורף
ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ׁשהסּגר הּמראֹות מּׁשני וכהה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּפּׂשה
הּנגע מקֹום יכּבס - ּפּׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמראה
יֹום ׁשהּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָויסּגיר
זה הרי - ׁשליׁשית למראה ּכהה אם רֹואה: עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ּכגֹון ּׁשהיה, מּמה הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור; ּכּבּוס ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטעּון
- ירקרק ונעּׂשה אדמּדם אֹו אדמּדם ונעּׂשה ירקרק ְְְְְְְְֲֲֲֲֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהיה
ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ּׁשּקרע, מה וּׂשֹורף הּנגע מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקֹורע
ּומטּבילֹו ׁשני ּכּבּוס ּכּלֹו ּומכּבסֹו הּבגד, ׁשאר ּופֹוטר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּקרע,
יחליטֹו - ּבּתחּלה ּבֹו ׁשהסּגר ּבּמראה עמד ואם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוטהר;

ּכּלֹו. את ְְִֶֹֻויּׂשרף
ּופּׂשה·. אדמּדם ׁשהיה אֹו אדמּדם ּופּׂשה ירקרק ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנגע

ּפּׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק
הּנגע‚. לֹו ּופּׂשה נגע ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפּׂשיֹון ׁשאין לחּוץ. ׁשּיפּׂשה עד ּפּׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִִֵֵָָָָּפּׂשיֹון

החֹוזר„. אֹו והרחֹוק ׁשהּוא, ּכל - ּבבגדים הּסמּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּפּׂשיֹון
רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ׁשהסּגר ּבגד ּכיצד? ּכגריס. -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפּׂשיֹון זה הרי - ּבֹו ׁשהסּגר הּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמן
ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. מׁשּגיחין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמּכגריס
וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

יּׂשרף. - ׁשּנפטר אחר הּנגע ּבֹו ׁשּפּׂשה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
ׁשּבארנּו,‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע את ׁשּמכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

אׁשר את ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצרי
עליהן מעבירין - אֹותן ׁשּמכּבסין ּבגדים נגעי וכל הּנגע. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
על ׁשּמעבירין ּכדר הּכתם, על ׁשּמעבירין סממנין ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשבעה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכתמים,
.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית, ותפר הּנגע מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד

ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ּׂשֹורף - הּמטלית על הּנגע חזר הּבגד. ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוּׂשֹורף

.Êּׂשֹורף - הּבגד על נגע וחזר ּבטהֹור הּמסּגר מן ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּטֹולה
הּמסּגר הראׁשֹון הּבגד - הּמטלית על חזר הּמטלית. ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֻאת
ּבֹו ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיּׂשרף,
ּׂשֹורפין - ּפּׂשה אֹו ׁשבּועֹות ׁשני ּבעיניו עמד אם ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּבסימנין:

ַֹהּכל.
.Áמסּגירֹו - אדמּדם אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבגד

אבל יּׂשרף. - ׁשבּועֹות ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע. אחר ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבּוע
אדמּדם, אֹו ירקרק ונעּׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופּׂשה ׁשהסּגירֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי - אדמּדם אֹו ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. - ּופּׂשה ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ëׁשל סגֹוס ּכגֹון האריג, מן ּפניו על יֹוצאין ׁשּמֹוכין ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבגד

הּנגע ׁשּיראה עד מתטּמא, אינֹו - נגע ּבֹו ונראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָצמר,
אֹו ּבקרחּתֹו ּבבגדים: ׁשּנאמר וזה עצמֹו. ּובאריג ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמֹוכין
החדׁשים. אּלּו - ּגּבחּתֹו הּׁשחקים, אּלּו - קרחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָבגּבחּתֹו,

.Èׁשּצבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבגדים
ּבגד לבנים. ׁשּיהּו עד ׁשמים, ּבידי ׁשּצבּועין ּבין אדם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבידי
הּכל - לבן וׁשתיֹו צבּוע ערּבֹו לבן, וערּבֹו צבּוע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתיֹו
ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות הּנראה. אחר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹול

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג מן ְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצּבעֹות
.‡Èנגע ּבֹו ונראה ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבגד

טהֹור. - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ְְְִִַַַָָָָואחר
.·Èׁשלׁש על ׁשלׁש מהן אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹופר

ּכארּוג, ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועּׂשה
הּוא. אחד ּבגד ְֶֶֶָֻוכּלֹו

.‚È,לבנים ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבגד
ׁשני עמד אם אֹותֹו. מסּגירין - ׁשּבֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּבמטלית הּנגע ּפּׂשה אם וכן ויּׂשרף. ּכּלֹו נטמא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשבּועֹות
צבּוע. ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּפּׂשיֹון, זה הרי - אחרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלבנה
ּבֹו ונראה ּכגריס, אפּלּו לבן, אחד ּפס ּובֹו צבּוע ּכּלֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻהיה
ׁשני ּכהה ולא הֹוסיף ולא ּבעיניו עמד ׁשאם יסּגיר; - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנגע

יּׂשרף. - ִֵָָׁשבּועֹות

ה'תשע"א א' אדר ח' קודש שבת

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

אֹו‡. ּבלבד, ּופׁשּתים צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים מּטּמא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
קׁשה ּבין העֹור, ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשתי
ּבנגעים. מּטּמא ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף .ר ְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבין
מּטּמאין והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ּכבגדים, - ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָֹוהּלבדים

עֹור.ּבנגעים, ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
חּוץ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל

- ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבגדים הּלֹוקח ּכֹוכבים. עֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמּבגדי
- הּפׁשּתים ּומן הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ּבּתחּלה. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיראּו

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן‚. רב אם זה: עם זה ׁשּטואן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹצמר

- הרחלים מן רב ואם ּבנגעים, מּטּמא אינֹו - ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹהּגמּלים
הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא - למחצה מחצה ּבנגעים; ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטּמא
הּצמר אין - עז ּבת ורחל ּבזה. זה ׁשּטרפן וקּנּבּוס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפׁשּתן
קּנּבּוס וערּבֹו ּפׁשּתן ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה
אם וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבּוס ׁשתיֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר צמר אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה ְְִִִֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
העֹור„. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - מעּבד ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהעֹור

ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשעּׂשה קדם גלם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור. ּכלי ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבנגעים. מּטּמאין - ׁשהן ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמקּבליהן
מן‰. להן חּבר ּבנגעים. מּטּמאין אין - ׁשּבּים חּיה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעֹורֹות

אֹו ּפׁשּתים אֹו צמר ׁשל מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּגדל
- ּכלים מהן ועּׂשה ׁשהּוא, ּכל המעּבדין וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעֹור
ּבגדים חּבּורי ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא ּבנגעים. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּטּמאין

ְְָֻלטמאה.
.Âּפי על אף הּטמאֹות, ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכל
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(:iw)ּגֹוי ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְִִִֵַָָָָֹׂשכיר

עדּֿבקר" אּת ׂשכיר bi)ּפעּלת ,hi `xwie)ּבּמה . ְְִִֶֶַַַָֹֻ
ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם אמּורים? ְְֲִִִִֶֶָּדברים
ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּכלֿהּלילה,
ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהחּמה
הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"ּביֹומֹו

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה hּולׁשֹון wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְִִֶַַָָ

אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ּכלֿהּיֹום". ּגֹובה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה
הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּמצוה,
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמן

וׁשם מציעא, מיחד(iw`:)מּבבא ׁשּזה נתּבאר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׂשכיר
ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְִֵָָוהּוא

ה'תשע"א א' אדר ד' שלישי יום
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― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַָָָאֹוכל
תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, מחּבר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ואכלּת רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכרם

"ּביד מלילת ekÎdk)וקטפּת ,bk mixac)ּוכבר . ְְְְְִֶַָָָָֹ
ּבגמרא ּפסּוקים(ft.)מציעא(aa`)נתּבאר ׁשּמּׁשני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻאּלּו
ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמרם dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻמצות
ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּכלֹומר:

a)אמרּו dpyn f wxt `rivn `aa)ואּלּו" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zrayנתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְֲִִִַָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.(aa`)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"א א' אדר ה' רביעי יום
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― הרס"ז הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמּלאכל
אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר עֹובד הּוא ְְְְִִֵַַַָָֻאם

jrx")יתעּלה: znwa `az ik")וחרמׁש"ilk) ְְְִֵֶֶַ
(dxivwd"רע קמת על תניף ek)לא ,bk mixac), ִֵֶַַָָֹ
vzÎik`)אמרּו zyxt ixtq)לרּבֹות ― "חרמׁש : ְְְֵֶַָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכלּֿבעלי
לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא (zligzaּבא ְְְִִֶֶָָָָָֹ
(l"pd weqtdׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו

מציעא מּבבא ז' ּובפרק תּתּגר. ארי (ft.)הּתרגּום: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמחּבר העֹוׂשה מןֿהּתֹורה: אֹוכלין "אּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָֻאמרּו:

וׁשם(wece`)לקרקע מלאכה". ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִַַַַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרס"ח הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו מאֹוכל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּלקחת
ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת יתעּלה: ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאמרֹו

לאֿתּתן" ואלּֿכלי(dk ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ
מה נתּבאר וׁשם מציעא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמצוה
ואם לאכל; רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּׁשהּוא
ואלּֿכלי" ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָאכלֹו

(jzial mzgwl ick)."ִֵֹלאֿתּתן

ה'תשע"א א' אדר ו' חמישי יום
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― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון מלאכּתּה, ְְְְְִִֶַַָָָָּבׁשעת
אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, מּמקֹום ּגּבּה על ְְִִֵֶֶַַָָָָּתבן
"לאֿתחסם יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלאכל

ּבדיׁשֹו" c)ׁשֹור ,dk mixac)הּׁשֹור ׁשאחד ונתּבאר , ְְְִִֵֶֶַָָ
הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואחד

מלאכֹות(ievna)ּבהוה ּבׁשאר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מןֿ מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים ְְְֱִִִִֵֶַָָָאין
― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְִֶֶַַָָָָָָהּדבר
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'` xc` 'bÎ'a ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא מּפני הּזב ּבמדרס מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ספינה, ׁשל קלע ּכגֹון ּבנגעים. מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמֹוׁשב
והאבנט, ספרים, ּומטּפחֹות ּׂשבכה, ׁשל וׁשביס ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּפרכת,
וכל אּלּו הרי - ּכגריס רחב ּבהן ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּורצּועֹות
הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ואין ּבנגעים. מּטּמא ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכּיֹוצא
ּופֹוּׂשה ּכדרּכן, נראין והּתרמל החמת ּוכסתֹות. ּכרים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכגֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן לאחֹוריהן מּתֹוכן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנגע

הּכפּולין. העֹור מּכלי ְְִִֵֶַָָּבהן
.Ê.נגעֹו את ורֹואין קמטיו את מפׁשיטין - המקּמט ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻסדין
.Áמּטּמאין ּפׁשּתן, ׁשל ּבין צמר ׁשל ּבין והערב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשתי

ׁשלק ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּיּטוּו, מּיד ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבנגעין
ּכדי ּבנגעים? ותּטּמא טוי ׁשל ּבפקעת יהיה וכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצמר.
ּכּלּה ׁשהיתה ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנּו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלארג
מחּוטים מקּבצת הּפקעת היתה ערב. ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשתי

ּבנגעים. מּטּמאה אינּה - ְְְִִִִֵַָָָּפסּוקין
.Ëׁשּמקצתֹו הּׁשתי וכן ּבחּוט, לזֹו זֹו המערֹות ּפקעּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשּתי

הּכבד על לפּוף ּומקצתֹו העליֹונה הּכבד על ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפּוף
ונראה אחד, ּבחּוט ׁשּמערֹות חלּוק דּפי ׁשני וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה,
אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, הּׁשני - מהן ּבאחד ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנגע
העֹומד, ּובּׁשתי הּמּסכת ּבנפׁש הּנגע נראה ּביניהן. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחּבר
זה הרי - ּבּׁשתי ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאף
נראה טהֹור; הארּוג - לבּדֹו העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.

ּׂשֹורףּבארּוג - ּבּסדין נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי - לבּדֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
הּנימין מן ּפּׂשה טהֹור. הּסדין - ּבּנימין נראה הּנימין; ְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָאת

טמא. הּסדין - ִִֵַַָָָלּסדין
.Èאפּלּו ׁשּבֹו. האמרּיֹות את מּציל - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלּוק

נּׂשרפת. ואינּה מּצילּה - ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהיתה

.‡È.טהֹור - ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו מסּגר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֻּבגד
מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו טהֹורים. ּכּלן - ּבאחרים נתערב אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻוכן
ּבהן היתה ּבהניתֹו. ּומּתר טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ְֲִֶַַָָָָָָָָָָֻּפחֹות
טמאה. לבּדּה היא - נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש על ׁשלׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָאחת

.·È,ויּׂשרפּו טמאין ּכּלן - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּבגד
הרי - מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן. ואסּור טמאין, ְְֲִֵֵַָָָָהן
.‚Èאֹו הּמסּגר ערב אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד

ּכאדם הּטמאה, מאבֹות אב הּוא הרי טמאה. לענין ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֻֻֻהּמחלט
ועֹוּׂשה ּובביאה, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר. לכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹמצרע
ׁשתי אֹו מנּגע ּבגד ּכיצד? האבן. מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּכב
לבית ּכזית אפּלּו מהן ׁשהכניס המנּגעין עֹור ּכלי אֹו ערב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו
ונעּׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹור
האבן, ּתחת הּמּנח ּומֹוׁשב מׁשּכב וכן לטמאה. ראׁשֹון ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻֻּכּלן
אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן למעלה מהן ּכזית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּניח

ַָהּמֹוׁשב.
.„Èּבּה ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמטלית

ּכּמה ּבּה היּו טּמאּתּו. טהֹור לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכזית
על אף נטמא. טהֹור לבית ּכזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזיתים
לכל אֹומר: הּוא הרי מּסיני, למׁשה הלכה הּׁשעּורין ׁשּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפי
אדם נגעי הּקיׁש - ולּבית הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנגע
נא אל ׁשּנאמר: למת, הּמצרע והׁשוה ּובּתים. ּבגדים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלנגעי

ּבכזית. אּלּו אף ּבכּזית, הּמת מה כּמת. ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָתהי
.ÂËּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעים ְְְְִִִִֵַַָָָָֻּבגדים

ּבבגדים חמר וזה מּקפת. ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
ִָָָמּבאדם.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd '` xc` 'gÎ'a -

ה'תשע"א א' אדר ב' ראשון יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ג נֹוׂשאהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
xky)ׂשכר zxenz exiag oecwt xneyd),והּׂשֹוכר ְֵַָָ

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, ׁשניהם ׁשּדין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָלפי
(.hn zereay)והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ּדינין ׁשלׁשה :ְְְְְִִִַָָָֹ

אֹוֿ חמֹור אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָאמרֹו
וגֹו'" ׂשה אֹו h)ׁשֹור ,ak zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִֶָָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין ּופרק(aa`)מׁשּפטי קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ
מ ו' ּופרק מּׁשבּועֹות.(aa`)ג' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶָ

ה'תשע"א א' אדר ג' שני יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡'‚Œ'·È�̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְְִִֵֶַָָ
(eh ,ckּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, מצוה ודין .ְְְְִִִֵֶֶָ

ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ְְְְִֶַַַַָָָָּכלֿהּלילה
לאֿתעׂשה ּבמצות נתּבארּו(glx)ׁשאבאר ּוכבר . ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה מציעא(aa`)ּדיני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָ
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קיי '` xc` 'eÎ'c iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(:iw)ּגֹוי ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם ,ְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְִִִֵַָָָָֹׂשכיר

עדּֿבקר" אּת ׂשכיר bi)ּפעּלת ,hi `xwie)ּבּמה . ְְִִֶֶַַַָֹֻ
ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם אמּורים? ְְֲִִִִֶֶָּדברים
ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּכלֿהּלילה,
ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהחּמה
הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"ּביֹומֹו

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה hּולׁשֹון wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְִִֶַַָָ

אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ּכלֿהּיֹום". ּגֹובה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה
הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּמצוה,
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמן

וׁשם מציעא, מיחד(iw`:)מּבבא ׁשּזה נתּבאר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׂשכיר
ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְִֵָָוהּוא

ה'תשע"א א' אדר ד' שלישי יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַָָָאֹוכל
תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, מחּבר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ואכלּת רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכרם

"ּביד מלילת ekÎdk)וקטפּת ,bk mixac)ּוכבר . ְְְְְִֶַָָָָֹ
ּבגמרא ּפסּוקים(ft.)מציעא(aa`)נתּבאר ׁשּמּׁשני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻאּלּו
ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמרם dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻמצות
ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּכלֹומר:

a)אמרּו dpyn f wxt `rivn `aa)ואּלּו" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zrayנתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְֲִִִַָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.(aa`)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"א א' אדר ה' רביעי יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ז הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמּלאכל
אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר עֹובד הּוא ְְְְִִֵַַַָָֻאם

jrx")יתעּלה: znwa `az ik")וחרמׁש"ilk) ְְְִֵֶֶַ
(dxivwd"רע קמת על תניף ek)לא ,bk mixac), ִֵֶַַָָֹ
vzÎik`)אמרּו zyxt ixtq)לרּבֹות ― "חרמׁש : ְְְֵֶַָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכלּֿבעלי
לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא (zligzaּבא ְְְִִֶֶָָָָָֹ
(l"pd weqtdׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו

מציעא מּבבא ז' ּובפרק תּתּגר. ארי (ft.)הּתרגּום: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמחּבר העֹוׂשה מןֿהּתֹורה: אֹוכלין "אּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָֻאמרּו:

וׁשם(wece`)לקרקע מלאכה". ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִַַַַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― הרס"ח הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו מאֹוכל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּלקחת
ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת יתעּלה: ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאמרֹו

לאֿתּתן" ואלּֿכלי(dk ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ
מה נתּבאר וׁשם מציעא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמצוה
ואם לאכל; רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּׁשהּוא
ואלּֿכלי" ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָאכלֹו

(jzial mzgwl ick)."ִֵֹלאֿתּתן

ה'תשע"א א' אדר ו' חמישי יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡'ÂŒ'„È̆ÈÓÁŒÈ̆ÈÏ̆ÌÂÈ

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון מלאכּתּה, ְְְְְִִֶַַָָָָּבׁשעת
אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, מּמקֹום ּגּבּה על ְְִִֵֶֶַַָָָָּתבן
"לאֿתחסם יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלאכל

ּבדיׁשֹו" c)ׁשֹור ,dk mixac)הּׁשֹור ׁשאחד ונתּבאר , ְְְִִֵֶֶַָָ
הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואחד

מלאכֹות(ievna)ּבהוה ּבׁשאר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מןֿ מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים ְְְֱִִִִֵֶַָָָאין
― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְִֶֶַַָָָָָָהּדבר
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i"yx

(ÁÎ).ÔÓ‡� ˙È· È�„‡Ï '‰ ‰˘ÚÈ ‰˘Ú ÈÎלהיות

לא לכך בך, תמצא לא ורעה לפיכך, ישראל, על מלך

מלכותך: על לעז להוציא כדין, שלא לעשות לך נאה

(ËÎ).ÚÏ˜‰ ÛÎכף כמין עשויה רחבה עור חתיכת

האבן: בה שנותן הקלע, ÚÈ˘‰(Ï)באמצע ÈÎ ‰È‰Â
.'Â‚Â ÂÙÏ˜‰.(Ï‡)ותמלוך:‰' 'Â‚Â ‰È‰˙ ‡ÏÂ

כמו יא)לכשלון, ב עושה(נחום היית שאם ברכים, לפיק :

לדורות אדם לרדות פה פתחון לך יהיה לא זאת,

דמים: שפיכות על ÂÏ.הבאים È�„‡ ÚÈ˘Â‰ÏÂ
נקמתך: את אתה אותי,È�˙ÈÏÎ.(Ï‚)שתנקום מנעת

יב)כמו מ ממך(תהלים יכלה לא רחמיך; תכלא לא :

ז) כג ÈÏ.:(בראשית È„È Ú˘Â‰Â,בדמים מבוא על מוסב

בדמים מבוא כמו והושע, על מחוברת מבוא של מ"ם

לי: ידי ומהושע

cec zcevn
(ÁÎ).'ÂÎÂ ‡� תכשל˘‡ אם מחילה, לשאול הקדימה

כבודו: מול מה לדבר ÚÈ˘‰.בלשונה ‰˘Ú ÈÎראשית זה
יעשה שה' ידעתי הן תאמר, נאמןאמריה בית לאדוני

כשאול לא מביתו, המלוכה תוסר לא עולם ועד ומתקיים,
מזרעו: המלוכה ‰'.שיוסר ˙ÂÓÁÏÓ ÈÎהמה מלחמתך כל

רעה בך תמצא לא אבל בפלשתים, נקמה לעשות ה', מלחמות
שאול עשה כאשר מישראל אנשים ולהרוג ללחום מימיך
ממך: תוסר ולא משאול, סרה ולזה נוב, כהני שהרג

(ËÎ).Ì„‡ Ì˜ÈÂ'וכו לרדפך שאול שקם עם לומר: רוצה
ורעה יד, בו שלחת לא זה כל עם במערה, להרגו היית ויכול

מימיך: בך נמצא ‡„È�Â.לא ˘Ù� ‰˙È‰Âהפרדה אחר הרוחניים, הנצחיים החיים בצרור צרורה אדוני נפש תהיה זה ובעבור
הגוף: ‰'.מן חוצבה:‡˙ ממנה אשר למקום חוזרת הקלע,ÚÏ˜È�‰.להיות בכף הקלוע כהאבן ונדה, נעה משוטטת תהיה

שאול: כמו ישראל דמי ישפוך ולבל להחניפו, זאת ÂÎÂ'.(Ï)ואמרה ‰·ÂË‰ וכו':‡˙ לנגיד וצוך ומפרשת ÏÂ‡(Ï‡)וחוזרת
.‰˜ÂÙÏ ÍÏ ˙‡Ê ‰È‰˙ואפילו העם, בעיני זה בעבור מבוזה להיות נבל חרפת דברי כלל לך יזיק לא כשתמלוך, לומר: רוצה

עליך אז יאמר לא כי הקלון, מן תוסר תמיתהו, לא וכאשר כזה, נבל לדברי אז תחוש לא כי יהיה, לא אדוני לב למכשול
אתה חושש שאול, מפני בהרים נרדף היותך עוד עתה הן אמרה וכאלו זרועך, בכח לעצמך ולהושיע חנם דם לשפוך שדרכך
גדולה מעלתך אין עכשיו היות זרועך, בכח לעצמך ומושיע חנם דם שופך שאתה שיאמרו במה תחוש לא אבל נבל, לחרפת

הוא. נהפוך שתמלוך, לאחר אבל כאלה, לדברים לחוש כך (בה)כל וקוץ אליה האלה, הדברים בהבנת באמת מעלתו,(והנה עתה בהקטין ,

אמתך): לפשע נא שא אמריה: בראשית שאלה È�Â„‡Ï.ולזה '‰ ·ËÈ‰Âוימלוך לאדוני ה' ייטיב כאשר ידעתי הן לומר: רוצה
בדמים: מבוא למנעך היעוצה, העצה על טובה לי להחזיק אמתך, את תזכור זכור נפשו, ·„ÌÈÓ.(Ï‚)כאות ‡Â·Óבעון מבוא

לעצמי: ידי ובתשועת דם, ‰'.(Ï„)שפיכת ÈÁאשר ולכל לביתך לומר: רצה לך, מהרע אותי שמנע וכו' ה' חי נשבע הריני
ÂÎÂ'.לך: ¯˙Â� Ì‡ ÈÎ:שבועה עונש עלי יחול אז

oeiv zcevn
(ÁÎ).‡˘:מחילה כמו�‡ÔÓ.ענין כג)מתקיים, כב :(ישעיהו

נאמן: במקום כמוˆ¯Â¯‰.(ËÎ)יתד קשירה, מבענין (בראשית

כספו:לה) צרור :.‰�ÚÏ˜Èכעין העשוי בהכלי השלכה ענינו
כף קרוי ולזה הנזרק, האבן יניחו ובו כף, כעין ובראשו מקל

כמוÂÙÏ˜‰.(Ï‡)הקלע: מכשול, ענין הוא יא)אף ב :(נחום

ברכים: כמוÍÓÚË.(Ï‚)ופיק ועצתך, כ)דבורך יב :(איוב

יקח: זקנים אותי:È�˙ÈÏÎ.וטעם אבלÌÏÂ‡Â.(Ï„)מנעת
לא:ÈÏÂÏ.באמת: ÍÈ�Ù.(Ï‰)אם ‡˘‡Â,פנים הדור ענין

השאלה: ÂÈÏÚ.(ÂÏ)למלאות ·ÂË:שמח לומר רוצה

'` xc` 'gÎ'f ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבקֹול חסמּה ואפּלּו drizxdlלֹוקה, dilr wrvy) ְֲֲִֶַָָ
(lek`ln'ז ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מציעא .(v.)מּבבא ְִִָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָוהּוא

(bi ,ak zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ְְְְֲִִִֶֶֶָָּוכבר
מ מּׁשבּועֹות.(aa`)ח' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"א א' אדר ז' שישי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡'ÁŒ'Ê̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָוהּוא
(bi ,ak zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ְְְְֲִִִֶֶֶָָּוכבר
מ מּׁשבּועֹות.(aa`)ח' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"א א' אדר ח' קודש שבת

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ב ׁשֹומרהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָחּנם,

לׁשמר" אֹוֿכלים e)ּכסף ,k zeny)נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
מ ט' ּבפרק זה ּדין ג'(aa`)מׁשּפטי ּופרק קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.(aa`)מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ
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אגרות קודש

ב"ה,  ה' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבלו ממנו כל ידיעות, והוא מעת מכתבו משילהי טבת אשר גם הוא בא 

לאחרי הפסק הארוך.

עם  לימודם  אופן  על  לטוב  משפיע  אינו  ושזה  מורים,  איזה  בעבודת  המגרעות  אודות  ובמ"ש 

התלמידים וכו'.

סו"ס  פעם  אחר  פעם  נועם  בדרכי  המורה  עם  כשמדברים  אשר  דא,  בכגון  במוחש  רואים  הנה 

מצליחים בזה, ובפרט שהרי כל המורים-ות בודאי יראים וחרדים לדבר ה', וכשמסבירים הענין דעושה 

מלאכת ה' ע"פ המבואר בש"ס ופוסקים ומהם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', בודאי יעשה כל זה 

שינוי לטוב, ושינוי הנוגע במעשה בפועל.

נהניתי במ"ש שהצליח בפתיחת המסעדה, ואשר עלה בידו גם להגדיל מספר הארוחות, ואחכה 

להמשך בשורותיו הטובות בזה, והרי גדולה לגימה שמקרבת, ובפרט שבכגון דא זמן האכילה יש לנצלו 

לחינוך במנהגי ודיני ישראל בהלכות דרך ארץ וכו' וכו'.

בודאי ינצלו ימי הפורים הבע"ל לחיזוק הקשרים שבין התלמדים-ות מורים-ות, ועוד וגם זה עיקר 

הוא עם ההורים של התלמידים תלמידות, שנוסף על זה שנוגע זה לחינוך התלמידים-ות, הרי גם הענין 

מצ"ע כהשפעה על ההורים נעלה הוא ביותר וגם זה עבודת חינוך היא ונקראת מלאכת ה' עם כל הזכות 

והאחריות הקשורים בזה וגודל השכר אשר אין די באר.

הפ"נ נתקבל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.
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(ÁÎ).ÔÓ‡� ˙È· È�„‡Ï '‰ ‰˘ÚÈ ‰˘Ú ÈÎלהיות

לא לכך בך, תמצא לא ורעה לפיכך, ישראל, על מלך

מלכותך: על לעז להוציא כדין, שלא לעשות לך נאה

(ËÎ).ÚÏ˜‰ ÛÎכף כמין עשויה רחבה עור חתיכת

האבן: בה שנותן הקלע, ÚÈ˘‰(Ï)באמצע ÈÎ ‰È‰Â
.'Â‚Â ÂÙÏ˜‰.(Ï‡)ותמלוך:‰' 'Â‚Â ‰È‰˙ ‡ÏÂ

כמו יא)לכשלון, ב עושה(נחום היית שאם ברכים, לפיק :

לדורות אדם לרדות פה פתחון לך יהיה לא זאת,

דמים: שפיכות על ÂÏ.הבאים È�„‡ ÚÈ˘Â‰ÏÂ
נקמתך: את אתה אותי,È�˙ÈÏÎ.(Ï‚)שתנקום מנעת

יב)כמו מ ממך(תהלים יכלה לא רחמיך; תכלא לא :

ז) כג ÈÏ.:(בראשית È„È Ú˘Â‰Â,בדמים מבוא על מוסב

בדמים מבוא כמו והושע, על מחוברת מבוא של מ"ם

לי: ידי ומהושע

cec zcevn
(ÁÎ).'ÂÎÂ ‡� תכשל˘‡ אם מחילה, לשאול הקדימה

כבודו: מול מה לדבר ÚÈ˘‰.בלשונה ‰˘Ú ÈÎראשית זה
יעשה שה' ידעתי הן תאמר, נאמןאמריה בית לאדוני

כשאול לא מביתו, המלוכה תוסר לא עולם ועד ומתקיים,
מזרעו: המלוכה ‰'.שיוסר ˙ÂÓÁÏÓ ÈÎהמה מלחמתך כל

רעה בך תמצא לא אבל בפלשתים, נקמה לעשות ה', מלחמות
שאול עשה כאשר מישראל אנשים ולהרוג ללחום מימיך
ממך: תוסר ולא משאול, סרה ולזה נוב, כהני שהרג

(ËÎ).Ì„‡ Ì˜ÈÂ'וכו לרדפך שאול שקם עם לומר: רוצה
ורעה יד, בו שלחת לא זה כל עם במערה, להרגו היית ויכול

מימיך: בך נמצא ‡„È�Â.לא ˘Ù� ‰˙È‰Âהפרדה אחר הרוחניים, הנצחיים החיים בצרור צרורה אדוני נפש תהיה זה ובעבור
הגוף: ‰'.מן חוצבה:‡˙ ממנה אשר למקום חוזרת הקלע,ÚÏ˜È�‰.להיות בכף הקלוע כהאבן ונדה, נעה משוטטת תהיה

שאול: כמו ישראל דמי ישפוך ולבל להחניפו, זאת ÂÎÂ'.(Ï)ואמרה ‰·ÂË‰ וכו':‡˙ לנגיד וצוך ומפרשת ÏÂ‡(Ï‡)וחוזרת
.‰˜ÂÙÏ ÍÏ ˙‡Ê ‰È‰˙ואפילו העם, בעיני זה בעבור מבוזה להיות נבל חרפת דברי כלל לך יזיק לא כשתמלוך, לומר: רוצה

עליך אז יאמר לא כי הקלון, מן תוסר תמיתהו, לא וכאשר כזה, נבל לדברי אז תחוש לא כי יהיה, לא אדוני לב למכשול
אתה חושש שאול, מפני בהרים נרדף היותך עוד עתה הן אמרה וכאלו זרועך, בכח לעצמך ולהושיע חנם דם לשפוך שדרכך
גדולה מעלתך אין עכשיו היות זרועך, בכח לעצמך ומושיע חנם דם שופך שאתה שיאמרו במה תחוש לא אבל נבל, לחרפת

הוא. נהפוך שתמלוך, לאחר אבל כאלה, לדברים לחוש כך (בה)כל וקוץ אליה האלה, הדברים בהבנת באמת מעלתו,(והנה עתה בהקטין ,

אמתך): לפשע נא שא אמריה: בראשית שאלה È�Â„‡Ï.ולזה '‰ ·ËÈ‰Âוימלוך לאדוני ה' ייטיב כאשר ידעתי הן לומר: רוצה
בדמים: מבוא למנעך היעוצה, העצה על טובה לי להחזיק אמתך, את תזכור זכור נפשו, ·„ÌÈÓ.(Ï‚)כאות ‡Â·Óבעון מבוא

לעצמי: ידי ובתשועת דם, ‰'.(Ï„)שפיכת ÈÁאשר ולכל לביתך לומר: רצה לך, מהרע אותי שמנע וכו' ה' חי נשבע הריני
ÂÎÂ'.לך: ¯˙Â� Ì‡ ÈÎ:שבועה עונש עלי יחול אז

oeiv zcevn
(ÁÎ).‡˘:מחילה כמו�‡ÔÓ.ענין כג)מתקיים, כב :(ישעיהו

נאמן: במקום כמוˆ¯Â¯‰.(ËÎ)יתד קשירה, מבענין (בראשית

כספו:לה) צרור :.‰�ÚÏ˜Èכעין העשוי בהכלי השלכה ענינו
כף קרוי ולזה הנזרק, האבן יניחו ובו כף, כעין ובראשו מקל

כמוÂÙÏ˜‰.(Ï‡)הקלע: מכשול, ענין הוא יא)אף ב :(נחום

ברכים: כמוÍÓÚË.(Ï‚)ופיק ועצתך, כ)דבורך יב :(איוב

יקח: זקנים אותי:È�˙ÈÏÎ.וטעם אבלÌÏÂ‡Â.(Ï„)מנעת
לא:ÈÏÂÏ.באמת: ÍÈ�Ù.(Ï‰)אם ‡˘‡Â,פנים הדור ענין

השאלה: ÂÈÏÚ.(ÂÏ)למלאות ·ÂË:שמח לומר רוצה

'` xc` 'gÎ'f ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבקֹול חסמּה ואפּלּו drizxdlלֹוקה, dilr wrvy) ְֲֲִֶַָָ
(lek`ln'ז ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מציעא .(v.)מּבבא ְִִָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָוהּוא

(bi ,ak zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ְְְְֲִִִֶֶֶָָּוכבר
מ מּׁשבּועֹות.(aa`)ח' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"א א' אדר ז' שישי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡'ÁŒ'Ê̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָוהּוא
(bi ,ak zeny)ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ְְְְֲִִִֶֶֶָָּוכבר
מ מּׁשבּועֹות.(aa`)ח' ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תשע"א א' אדר ח' קודש שבת

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ב ׁשֹומרהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָחּנם,

לׁשמר" אֹוֿכלים e)ּכסף ,k zeny)נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
מ ט' ּבפרק זה ּדין ג'(aa`)מׁשּפטי ּופרק קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.(aa`)מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ
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ּבעל־360) מין איזה ּכלֹומר: הּתחׁש? עם אּתֹו, היה ְִִִֵֶֶַַַַַַָָמה
ּתחׁש. אֹותֹו הּוא אינּה362)רּבנּו?361)חּיים זֹו ׁשאלה ְִֵֵֵַַַַָָ

וכְך זֹו, ּבחּיה ּדנּו הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ּכבר אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָחדׁשה,
ה.)363 וגם364)את ּכחּיה, להגּדיר יכֹולים אנּו אין רּבנּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

אּלא. ּכבהמה, ּבמינֹו,365)לא יחיד ּבעל־חּיים ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבעֹולם, ּכדגמתּה ׁשאין ּבמינּה, יחידה מׁשּפחה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֻמּתֹוְך
לסּוג נּתן ּפיהם ׁשעל הּכללים עליו חלים לא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמילא

ּובהמֹות, ּכן.366חּיֹות אֹודֹותיו367)על אחדים ּפרטים אבל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
ׁשּלֹו החיצֹוני ההּכר ּבסּמן הּוא האחד ּבמסרת, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמּורים

הּוא.369)רק.368) קצר את371)רּבנּו.370)לזמן רּבנּו מׁשה ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכְך.372)ה הּוא373)ואחר הּתחׁש האם ּדנה, הּגמרא ְְִַַַַַַַַָָָָָ

ּתאֹורטית, ׁשאלה רק אינּה וזֹו לא, אֹו טהֹור ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבעל־חּיים
אּלא עֹוד, ואינּנה ׁשהיתה חּיה אֹודֹות על לדעת ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדי
חּיה הּוא הּתחׁש אם ּכי להלכה, הּנֹוגעת מעׂשית ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָׁשאלה
לצרְך להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר מּמּנה, להֹוכיח נּוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאה,
לפּׁשט ּכדי טמאֹות, מחּיֹות הּמיּצרים ּבאביזרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמלאכה

החכמים: ּדּיקּו זֹו ׁש.375)לּתחׁש.374)ׁשאלה מּכְך נלמד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
חּיים376) ּבבעלי להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר הֹוכחה אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומּמילא

היתה אם טהֹור, ׁשהּוא להניח אנּו צריכים מּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָטמאים.
הּמצח? ּבמרּכז קרן הּמלְך].377)לֹו ּדוד ׁשל 378)[ּתפּלתֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּכלֹומר:380)[ׁשהּוא].379)[יֹותר]. קרניו.381)", 382)ׁשּתי ְְְֵֵֶַַָ
היה לא אחת, קרן אֹודֹות על הּמסרת נכֹונה היתה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹואּלּו
ּכל ּכדרְך קרניו את מצמיח – "מקרין"! ּכֹותב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקרא

הּקרּבן,383)הּׁשורים. ׁשל האחת קרנֹו אֹודֹות על הּמסרת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
להּזהר ּוכדי עליה, רמז הּמקרא ולכן וקּימת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרירה
ׁשל ההגּדרה לבין האחת, הּקרן עבּדת ּבין לטעֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּלא

והדּגיׁש: הּמקרא ׁשּנה רגיל, חסר.384)ׁשֹור 385)ּבכתיב ְְְְִִִִִִִֵַָָָָ
מּכְך. ׁשל386)ּתֹוכיח הּׁשֹור אצל אחת קרן מצאנּו ׁשהרי ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתחׁש ׁשּגם הרי ּבהמה, היה וּדאי והּוא הראׁשֹון, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם
מין אם ספק, לעיל היה ּומּדּוע הּבהמֹות, ּבמׁשּפחת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָנכלל
ּבבית הׁשיבּו זֹו ׁשאלה על ּבהמה? מין אֹו הּוא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָחּיה

ּבׁשם.387)הּמדרׁש: ּבעל־חּיים ּגם הּוא)388ׁשּיׁשנֹו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּכבהמה. ולא ּכחּיה נחׁשב והּוא הּצביים 389)מּמׁשּפחת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

זה. "קרׁש" לֹו.390)גם לכן.391)אין אחת, אפׁשר392)קרן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁש. הּתחׁש על ּגם חד־הּקרן.393)לֹומר "קרׁש" ּכמֹו ְֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
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ּבעל־360) מין איזה ּכלֹומר: הּתחׁש? עם אּתֹו, היה ְִִִֵֶֶַַַַַַָָמה
ּתחׁש. אֹותֹו הּוא אינּה362)רּבנּו?361)חּיים זֹו ׁשאלה ְִֵֵֵַַַַָָ

וכְך זֹו, ּבחּיה ּדנּו הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ּכבר אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָחדׁשה,
ה.)363 וגם364)את ּכחּיה, להגּדיר יכֹולים אנּו אין רּבנּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

אּלא. ּכבהמה, ּבמינֹו,365)לא יחיד ּבעל־חּיים ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבעֹולם, ּכדגמתּה ׁשאין ּבמינּה, יחידה מׁשּפחה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֻמּתֹוְך
לסּוג נּתן ּפיהם ׁשעל הּכללים עליו חלים לא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמילא

ּובהמֹות, ּכן.366חּיֹות אֹודֹותיו367)על אחדים ּפרטים אבל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
ׁשּלֹו החיצֹוני ההּכר ּבסּמן הּוא האחד ּבמסרת, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמּורים

הּוא.369)רק.368) קצר את371)רּבנּו.370)לזמן רּבנּו מׁשה ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכְך.372)ה הּוא373)ואחר הּתחׁש האם ּדנה, הּגמרא ְְִַַַַַַַַָָָָָ

ּתאֹורטית, ׁשאלה רק אינּה וזֹו לא, אֹו טהֹור ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבעל־חּיים
אּלא עֹוד, ואינּנה ׁשהיתה חּיה אֹודֹות על לדעת ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדי
חּיה הּוא הּתחׁש אם ּכי להלכה, הּנֹוגעת מעׂשית ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָׁשאלה
לצרְך להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר מּמּנה, להֹוכיח נּוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאה,
לפּׁשט ּכדי טמאֹות, מחּיֹות הּמיּצרים ּבאביזרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמלאכה

החכמים: ּדּיקּו זֹו ׁש.375)לּתחׁש.374)ׁשאלה מּכְך נלמד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
חּיים376) ּבבעלי להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר הֹוכחה אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומּמילא

היתה אם טהֹור, ׁשהּוא להניח אנּו צריכים מּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָטמאים.
הּמצח? ּבמרּכז קרן הּמלְך].377)לֹו ּדוד ׁשל 378)[ּתפּלתֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּכלֹומר:380)[ׁשהּוא].379)[יֹותר]. קרניו.381)", 382)ׁשּתי ְְְֵֵֶַַָ
היה לא אחת, קרן אֹודֹות על הּמסרת נכֹונה היתה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹואּלּו
ּכל ּכדרְך קרניו את מצמיח – "מקרין"! ּכֹותב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקרא

הּקרּבן,383)הּׁשורים. ׁשל האחת קרנֹו אֹודֹות על הּמסרת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
להּזהר ּוכדי עליה, רמז הּמקרא ולכן וקּימת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרירה
ׁשל ההגּדרה לבין האחת, הּקרן עבּדת ּבין לטעֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּלא

והדּגיׁש: הּמקרא ׁשּנה רגיל, חסר.384)ׁשֹור 385)ּבכתיב ְְְְִִִִִִִֵַָָָָ
מּכְך. ׁשל386)ּתֹוכיח הּׁשֹור אצל אחת קרן מצאנּו ׁשהרי ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתחׁש ׁשּגם הרי ּבהמה, היה וּדאי והּוא הראׁשֹון, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם
מין אם ספק, לעיל היה ּומּדּוע הּבהמֹות, ּבמׁשּפחת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָנכלל
ּבבית הׁשיבּו זֹו ׁשאלה על ּבהמה? מין אֹו הּוא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָחּיה

ּבׁשם.387)הּמדרׁש: ּבעל־חּיים ּגם הּוא)388ׁשּיׁשנֹו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּכבהמה. ולא ּכחּיה נחׁשב והּוא הּצביים 389)מּמׁשּפחת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

זה. "קרׁש" לֹו.390)גם לכן.391)אין אחת, אפׁשר392)קרן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁש. הּתחׁש על ּגם חד־הּקרן.393)לֹומר "קרׁש" ּכמֹו ְֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
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(‡).'Â‚Â Â·Ï· Ï·� ¯Ó‡דוד אמר מזמורים שני

והשני נבוכדנצר על הראשון א' בענין זה (לקמןבספר

שעתידנג) נבוכדנצר על נתנבא זה הרשע טיטוס על

מוחה חיילותיו מכל א' ואין ולהחריבו להיכל ליכנס

‡ÌÈ‰Ï.בידו: ÔÈ‡עב במתי על יד)ואעלה :(ישעי'

.‰ÏÈÏÚ Â·ÈÚ˙‰ Â˙ÈÁ˘‰:מעללים(‚).'Â‚Â ¯Ò ÏÎ‰
בידו: מוחה בחיילותיו איש נהפכו�‡ÂÁÏ.אין

ÂÚ„È.(„)לקלקול: ‡Ï‰שעלתה מה ידעו סופם הלא

ÈÓÚ.בהם: ÈÏÎÂ‡עשו לחם. אכלו נבוכדנצר. של זרעו

ה)משתה רב:(דניאל לחם עבד מלכא Ï‡בלשצר '‰

.Â‡¯˜ונוראותיו נפלאותיו זכרו ולא חשבוהו לא

שלא כל פירשו ורבותינו בכליו, ונשתמשו במשתיהם

במאכלו, ערב טעם טועם היה לא ישראל את גוזל היה

מאכל טעם שטעמו לחם כאוכלי להם נדמה עמי אוכלי

ÁÙ„.(‰)ערב: Â„ÁÙ Ì˘לבלשצר גמולו שנשתלם

ˆ„È˜.וכו': ¯Â„· ÌÈ‰Ï‡ ÈÎשהיו יכניה של בדורו

˙·Â˘È.(Â)צדיקי': È�Ú ˙ˆÚשעצתם אומרי' אתם

מחסהו: ה' כי בה' בוטחי' שהם על בושה ישראל של

(Ê).Ô˙È ÈÓישראל ישועת מציון שיתן היום יקרב אז

ישראל: ישמח יעקב יגל ואז

cec zcevn
(‡).Ï·� ¯Ó‡בלבו אמר המקדש בית את המחריב נבוזראדן

המקרה: לפי הכל אלהים הכל‰˘Â˙ÈÁ.אין ואמר ועמו הוא
עשוי: כבר כאלו רואה הנבואה במראה כי עבר בלשון

.‰ÏÈÏÚ Â·ÈÚ˙‰שיעשה מי בהם ואין תעובים מעשים עשו
ההוא:‰˘˜ÛÈ.(·)טוב: העם במעשה ÏÈÎ˘Ó.לראות ˘È‰
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Êגילוימי ע"י שזהו פי' ע"ד ד"א ש"א עמה"מ מציון. יתן

את כו' מציון כולם כו' הברכות כל תלים במדרש ע"י. בחי'
בספר אחד מציון יתן מי תלים בספר כתיב פעמים שני מוצא
אמר הרב לוי א"ר ולמה ז'. נ"ג סי' שני. בספר ואחד ראשון
ה' עם כל יתן ומי אמר והתלמיד כו' לבבם והי' יתן מי אחד
בלק"ת מזה עמ"ש מתקיימים. שניהם לעוה"ב כו' נביאים
ע"פ לפרש ויש נעשה.. ישראל שהקדימו בשעה על בביאור
מעל הנק' זהו מי דבחי' יתן מי ע"פ ואתחנן פ' הבחיי מ"ש
כ"א תולה שאינו שמים. מיראת חוץ שמים בידי והכל שמים
כו'. החמשים שער בינה העוה"ב זהו שמים מעל בבחי'

שלולכן כנור עכשיו כי מי. בחי' גילוי יהי' לע"ל דוקא
נימין שמונה של יהי' ולימוהמ"ש ז"ת היינו נימין שבעת
על למנצח ע"פ י"ב בסי' וכמ"ל מהבינה המשכה שהוא
ויוהכ"פ בר"ה אומרים שאנו מה יובן ומזה ס"ג. השמינית
חוץ בי"ש הכל הלא דלכאורה באמת לעבדך לבנו וטהר

תשובה הנק' הבינה מאיר בעשי"ת כי אלא שמים מיראת
א מט טהור יתן מי בחי' שהוא הסליחה יום ביוהכ"פ ובפרט
לבנו וטהר ע"פ שאנכי מי אנכי פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי
בכל אברהם את ברך וה' ע"פ באברהם וזשארז"ל כו'.
יתן מי שאז עוה"ב מעין שהטעימן והיינו בינרו שהשליטו
מארז"ל ע"פ ועמ"ש ט"ו רסי' לקמן ועמ"ש כו' זה לבבם והי'
דיש ה'. ישראל מקוה כו' אתכם מטהר מי ישראל אשריכם
המתגלה עתיקא דא מי כי אתכם מטהר מי שבחי' לפרש
זהו בבינה הנמשכים דע"ב יודין ד' ישראל מקוה ונק' בבינה
שהם לי ודודי לדודי אני שבס"ת יודין ד' וזהו סאה מ'
מי ולכן יוהכ"פ עד אלול מר"ח בהר משה שהי' יום ארבעים
זה לבבם והי' יתן עתיקא דא מי בחי' כי אתכם מטהר דוקא
ע"י כו' לבנו וטהר מבקשים אנו ועפ"ז כו' אותי ליראה להם
שלום הצדקה מעשה והי' סד"ה באגה"ק וע' ה'. ישראל מקוה

ובטח: השקט הצדקה ועבודת בענין

המשך עבמוד בע



קטו zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' כח Lçúcדף dìò éåä éàî360äLî éîéa äéäL361? ©£¥£¨§©©¤¨¨¦¥Ÿ¤

Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,àòìà éaø øîà362äéä øîBà : ¨©©¦¦¨¨¨©©¦¦§¤¨¦¥¨¨

øéàî éaø363äLî éîéa äéäL 'Lçz' :364dîöò éðôa äiøa , ©¦¥¦©©¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨¦§¥©§¨

äéä365å ,366ïéî íà ,àeä äiç ïéî íà ,íéîëç Ba eòéøëä àì ¨¨§Ÿ¦§¦£¨¦¦¦©¨¦¦

àeä äîäa367e ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷å ,368äòL éôì369 §¥¨§¤¤©©¨§¨§¦§§¦¨¨

äLîì Bì ïncæð370eðnî äNòå ,371ïkLî372æðâðå ,373Bì äúéä úçà] ïø÷ :øîà÷cî .374[ ¦§©¥§Ÿ¤§¨¨¦¤¦§¨§¦§©¦§¨¨©¤¤©©¨§¨

dðéî òîL ,Bçöîa375äéä øBäè376úçà ïø÷ ,ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL :äãeäé áø øîàc , §¦§§©¦¨¨¨¨§¨©©§¨¤¦§¦¨¨¨¦¤¤©©

:øîàpL ,Bçöîa Bì äúéä(סט áèéúå"377'äì378øt(תהלים øBMî379'ïø÷î' ."ñéøôî ïø÷î380 ¨§¨§¦§¤¤¡©§¦©©¦¨©§¦©§¦©§¦

ézøz381òîLî382[÷çöé øa] ïîçð áø øîà ?383'ïøwî' :384déðéî èBLôéìå .áéúk385ïéîc ©§¥©§©¨©©©§¨©¦§¨¦¤¤§¦§¦§¦¥§¦

àeä äîäa386àkéàc ïåék ?387àeä äéç ïéîc 'Lø÷'388å ,389déì úéì390àðø÷ ãç àlà391, §¥¨¥¨§¦¨¤¤§¦©¨§¥¥¤¨©©§¨

øîéîì àkéà392àeä äiç ïéî393. ¦¨§¥©¦©¨

i"yx

.ùçúã äìò äåä éàîaxle li`ed

okynd zk`ln oiprl e`l sqei

:oiira hiyti` `l xnzi`ïéø÷î
.òîùî éúøúlk oixwn mzqc

:eipxw

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ּבעל־360) מין איזה ּכלֹומר: הּתחׁש? עם אּתֹו, היה ְִִִֵֶֶַַַַַַָָמה
ּתחׁש. אֹותֹו הּוא אינּה362)רּבנּו?361)חּיים זֹו ׁשאלה ְִֵֵֵַַַַָָ

וכְך זֹו, ּבחּיה ּדנּו הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ּכבר אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָחדׁשה,
ה.)363 וגם364)את ּכחּיה, להגּדיר יכֹולים אנּו אין רּבנּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

אּלא. ּכבהמה, ּבמינֹו,365)לא יחיד ּבעל־חּיים ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבעֹולם, ּכדגמתּה ׁשאין ּבמינּה, יחידה מׁשּפחה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֻמּתֹוְך
לסּוג נּתן ּפיהם ׁשעל הּכללים עליו חלים לא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמילא

ּובהמֹות, ּכן.366חּיֹות אֹודֹותיו367)על אחדים ּפרטים אבל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
ׁשּלֹו החיצֹוני ההּכר ּבסּמן הּוא האחד ּבמסרת, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמּורים

הּוא.369)רק.368) קצר את371)רּבנּו.370)לזמן רּבנּו מׁשה ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכְך.372)ה הּוא373)ואחר הּתחׁש האם ּדנה, הּגמרא ְְִַַַַַַַַָָָָָ

ּתאֹורטית, ׁשאלה רק אינּה וזֹו לא, אֹו טהֹור ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבעל־חּיים
אּלא עֹוד, ואינּנה ׁשהיתה חּיה אֹודֹות על לדעת ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדי
חּיה הּוא הּתחׁש אם ּכי להלכה, הּנֹוגעת מעׂשית ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָׁשאלה
לצרְך להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר מּמּנה, להֹוכיח נּוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאה,
לפּׁשט ּכדי טמאֹות, מחּיֹות הּמיּצרים ּבאביזרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמלאכה

החכמים: ּדּיקּו זֹו ׁש.375)לּתחׁש.374)ׁשאלה מּכְך נלמד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
חּיים376) ּבבעלי להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר הֹוכחה אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומּמילא

היתה אם טהֹור, ׁשהּוא להניח אנּו צריכים מּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָטמאים.
הּמצח? ּבמרּכז קרן הּמלְך].377)לֹו ּדוד ׁשל 378)[ּתפּלתֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּכלֹומר:380)[ׁשהּוא].379)[יֹותר]. קרניו.381)", 382)ׁשּתי ְְְֵֵֶַַָ
היה לא אחת, קרן אֹודֹות על הּמסרת נכֹונה היתה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹואּלּו
ּכל ּכדרְך קרניו את מצמיח – "מקרין"! ּכֹותב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקרא

הּקרּבן,383)הּׁשורים. ׁשל האחת קרנֹו אֹודֹות על הּמסרת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
להּזהר ּוכדי עליה, רמז הּמקרא ולכן וקּימת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרירה
ׁשל ההגּדרה לבין האחת, הּקרן עבּדת ּבין לטעֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּלא

והדּגיׁש: הּמקרא ׁשּנה רגיל, חסר.384)ׁשֹור 385)ּבכתיב ְְְְִִִִִִִֵַָָָָ
מּכְך. ׁשל386)ּתֹוכיח הּׁשֹור אצל אחת קרן מצאנּו ׁשהרי ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתחׁש ׁשּגם הרי ּבהמה, היה וּדאי והּוא הראׁשֹון, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם
מין אם ספק, לעיל היה ּומּדּוע הּבהמֹות, ּבמׁשּפחת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָנכלל
ּבבית הׁשיבּו זֹו ׁשאלה על ּבהמה? מין אֹו הּוא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָחּיה

ּבׁשם.387)הּמדרׁש: ּבעל־חּיים ּגם הּוא)388ׁשּיׁשנֹו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּכבהמה. ולא ּכחּיה נחׁשב והּוא הּצביים 389)מּמׁשּפחת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

זה. "קרׁש" לֹו.390)גם לכן.391)אין אחת, אפׁשר392)קרן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁש. הּתחׁש על ּגם חד־הּקרן.393)לֹומר "קרׁש" ּכמֹו ְֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
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לסּוג נּתן ּפיהם ׁשעל הּכללים עליו חלים לא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמילא

ּובהמֹות, ּכן.366חּיֹות אֹודֹותיו367)על אחדים ּפרטים אבל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
ׁשּלֹו החיצֹוני ההּכר ּבסּמן הּוא האחד ּבמסרת, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמּורים

הּוא.369)רק.368) קצר את371)רּבנּו.370)לזמן רּבנּו מׁשה ְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכְך.372)ה הּוא373)ואחר הּתחׁש האם ּדנה, הּגמרא ְְִַַַַַַַַָָָָָ

ּתאֹורטית, ׁשאלה רק אינּה וזֹו לא, אֹו טהֹור ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבעל־חּיים
אּלא עֹוד, ואינּנה ׁשהיתה חּיה אֹודֹות על לדעת ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדי
חּיה הּוא הּתחׁש אם ּכי להלכה, הּנֹוגעת מעׂשית ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָׁשאלה
לצרְך להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר מּמּנה, להֹוכיח נּוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאה,
לפּׁשט ּכדי טמאֹות, מחּיֹות הּמיּצרים ּבאביזרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמלאכה

החכמים: ּדּיקּו זֹו ׁש.375)לּתחׁש.374)ׁשאלה מּכְך נלמד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
חּיים376) ּבבעלי להׁשּתּמׁש ׁשּמּתר הֹוכחה אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומּמילא

היתה אם טהֹור, ׁשהּוא להניח אנּו צריכים מּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָטמאים.
הּמצח? ּבמרּכז קרן הּמלְך].377)לֹו ּדוד ׁשל 378)[ּתפּלתֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּכלֹומר:380)[ׁשהּוא].379)[יֹותר]. קרניו.381)", 382)ׁשּתי ְְְֵֵֶַַָ
היה לא אחת, קרן אֹודֹות על הּמסרת נכֹונה היתה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹואּלּו
ּכל ּכדרְך קרניו את מצמיח – "מקרין"! ּכֹותב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקרא

הּקרּבן,383)הּׁשורים. ׁשל האחת קרנֹו אֹודֹות על הּמסרת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
להּזהר ּוכדי עליה, רמז הּמקרא ולכן וקּימת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרירה
ׁשל ההגּדרה לבין האחת, הּקרן עבּדת ּבין לטעֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּלא

והדּגיׁש: הּמקרא ׁשּנה רגיל, חסר.384)ׁשֹור 385)ּבכתיב ְְְְִִִִִִִֵַָָָָ
מּכְך. ׁשל386)ּתֹוכיח הּׁשֹור אצל אחת קרן מצאנּו ׁשהרי ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתחׁש ׁשּגם הרי ּבהמה, היה וּדאי והּוא הראׁשֹון, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם
מין אם ספק, לעיל היה ּומּדּוע הּבהמֹות, ּבמׁשּפחת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָנכלל
ּבבית הׁשיבּו זֹו ׁשאלה על ּבהמה? מין אֹו הּוא ְְְִִֵֵֵֵַַָָָחּיה

ּבׁשם.387)הּמדרׁש: ּבעל־חּיים ּגם הּוא)388ׁשּיׁשנֹו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּכבהמה. ולא ּכחּיה נחׁשב והּוא הּצביים 389)מּמׁשּפחת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

זה. "קרׁש" לֹו.390)גם לכן.391)אין אחת, אפׁשר392)קרן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁש. הּתחׁש על ּגם חד־הּקרן.393)לֹומר "קרׁש" ּכמֹו ְֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migaf(ycew zay meil)

úøBôòî éãk déaaex z` `l` ,ixnbl cbad z` rxew epi`y - ¥§¥©£¤
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ïéLc÷î ïéà ,éqà áø àîézéàå ,áø øîà :['eëå] Lc÷î§©¥§¨©©§¦¥¨©©¦¥§©§¦
ïéà .àäà ,dì éðúîc àkéà .ìñtéì ïéLc÷î ìáà ,áøwéì¦¨¥£¨§©§¦¦¨¥¦¨§©§¥¨©¨¥

íéëñðe ,úBçðî ïéàéáîéøö ïéàå .òîeãîä ïî ,íéøekéáe ,äîäa úçðîe ,éàìëå äìøòî ,øîBì C §¦¦§¨§¨¦¦§©§¥¨¦¦¦©§¨§¥¨¦©¥¨§¨§¦§¥
.ìñtéì Lc÷ ìáà ,áøwéì Lc÷ àì ,éqà áø àîézéàå ,áø øîà .Lc÷ àì ,àéáä íàå .íøkä©¤¤§¦¥¦Ÿ¦¥¨©©§¦¥¨©©¦Ÿ¦¥¦¨¥£¨¦¥¦¨¥
.ïúBà ïéðwúî ïéà ,eîbôð .øáà ïëBúì ïéëézî ïéàå ,ïúBà ïéëézî ïéà ,eáwépL Lã÷ éìk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥Ÿ¤¤¦§¥©¦¦¨§¥©¦¦§¨¥¤¦§§¥§©§¦¨
ïékñ ,øîBà ìeàL àaà .dúBà ïéøéæçî ïéà ,äèîLð .dúîéât úà ïéæéçLî ïéà ,íbôpL ïékñ©¦¤¦§©¥©§¦¦¤§¦¨¨¦§§¨¥©£¦¦¨©¨¨¥©¦
íúBà ïéNBò ïéà ,äpeäë éãâa ,ïðaø eðz .äeæðâe ,íéðäk äéìò eðîðå ,Lc÷na äúéä úôøèî©§¤¤¨§¨©¦§¨§¦§¨¤¨Ÿ£¦§¨¨¨©¨¨¦§¥§¨¥¦¨
àìå øúpa àì ïéñaëî ïéà ,eìòbúð .'âøBà äNòî' øîàpL ,âøBà äNòî àlà èçî äNòî©£¥©©¤¨©£¥¥¤¤¡©©£¥¥¦§©£¥§©§¦Ÿ©¤¤§Ÿ
.ìäàå øúða ïúBà ïéñaëî ,íéna eòbeä ,øîà÷ éëä ,ééaà øîà .ïéñaëî ,íéna àä .ìäàäŸ¤¨©©¦§©§¦¨©©©¥¨¦¨¨©§©©¦§©§¦¨§¤¤¨Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migaf(oey`x meil)

,ok m`äìeñt óBòä úàhçdzwiln dzidy ici lr dlqtpy - ©©¨§¨
z` dfa xnel yiy ,gafnd y`xa dzid dzwiln j` ,dnyl `ly
zefdl i`yx didie ,'ecxi `l gafnd lr elry mileqtd lk'y oicd

,denzl yi ,gafnd lr dncndîcî äfî éëéä`ed i`yx cvik - ¥¦©¤¦¨¨
ick gafnd xie`a ddiabny dryn ixd ,gafnd lr dncn zefdl

eilr dncn zefdlãeøé déì äåä,gafnd lrn dcxi eli`k df ixd - £¨¥¨
,cer denzl yi ok enke .elri `l aey ecxiy mileqty `ed oicde

iablíéìeñt øàLlr mcd dlre ,dnca leqt rxi`y dnda - §¨§¦
iab lr ewxefe ,cxi `l aey dlre xg`ny `ed dfa oicdy ,gafnd

,gafnk epi` gafn xie` m`e ,gafnddîcî eäì ÷éøæ éëéäcvik - ¥¦¨¦§¦¨¨
,ziyrp `id wegxn mcd zwixf ixd ,mcd z` wexfl `ed i`yx
,ewxefl zpn lr gafnd xie`a mcd mr ilkd z` diabny dryne
ezelrdle aeyl xeq` dzrne ,gafnd lrn cxi eli`k mcd oecip

.eilr
drya s` okle ,gafnk oecip gafnd xie`y ,xnel jixv gxkda `l`
md oiicr ,gafnd xie`a dndad mc z` e` serd z`hg z` diabny
wexfle zefdl `ed i`yx jkitle ,gafnd iab lr micnerk mipecip

.mcd z`
okziy itl ,gafnk gafnd xie`y jkn gikedl oi` :`xnbd dgec

ote`a cinrdleäì òbîcserd z`hg z` gafnl cinvn `edy - §©©§
,dwixfd zrya dndad mc mr ilkd z` e` ,mcd z`fd zrya
m` elit` ok lre ,exie`a `le envr gafna micner mdy `vnpe

.mcd z` wexfle zefdl `ed i`yx gafnk epi` gafn xie`
:`xnbd jk lr dywnàéä äàfä àäz` cinvny dfk ote`a ike - ¨©¨¨¦

dpi` d`fd ixd ,mcd z`fdl ef dk`ln zaygp gafnl serd z`hg
gafnl serd z` cinvnyk eli`e ,wegxn `l`àéä éevéîef ixd - ¦¦

mc wxefa zeywdl yi ok enke .gafnd xiw lr mcd ievin zk`ln
,gafnl ilkd z` cinvny ote`a dndaä÷éøæ àäziyrp jk ike - ¨§¦¨

eli`e ,wegxn `l` dwixf oi` ixd ,gafnd lr mc zwixf zk`ln
gafnd xiwl cenv ilkdy ote`a wxef xy`kàéä äëéôL`le §¦¨¦

.dwixf
ãBòåmewn lkn ,dkity e` ievin meyn dfa oi` m` s` ,zeywdl yi §

Cëa äàfä Cøc éëå,gafnl jenq [serd z`hg ly] mcd z` zefdl §¦¤¤©¨¨§¨
m`d okeCëa ä÷éøæ Cøcixd ,jenqa [dnda ly] mcd z` wexfl ¤¤§¦¨§¨

cinrdl xyt` i`y ,`vnp .wegxn `l` mcd z` miwxefe mifn oi`
xnel jixv gxkda `l` ,gafnd xiwl mze` cinvny ote`a
oecip gafnd xie`y jkn gikedl yi ok m`e ,gafnd xie`a mfge`y
ecxi eli`k aygp df oi`e ,wegxn wexfle zefdl ozip jkitle ,gafnk

.gafnd lrn
:`xnbd dgec,éMà áø øîàxie` m` wtqd z` o`kn heytl oi` ¨©©©¦

c meyn ,gafnk gafnénð éëä çaænä Làøa eäì è÷ðc éàeli` - ¦§¨©§§Ÿ©¦§¥©¨¦©¦
did ozip ok` ,gafnd xie`a oaxw ecia fge`d mc`a wtqd did
mle` ,gafnk oecip gafnd xie`y gikedle ,wtqd z` o`kn heytl
gpend oaxwy xacd heyt `l` ,llk miwtzqn ep` oi` df ote`a
mb okl gafnd iab lr gpen etebe xg`n gafnd lr cnerd mc` icia

,envr gafnd lr gpenk oecip ecia gpeny oaxwdeäðìúc øîà÷ ék¦¨¨©¦§©§
àéð÷agafnd lr cner epi` envr mc`dy ote`a `ed wtqd `l` - §©§¨

,gafnd xie`a cner ey`xy dpw ecia fge`e ,dxfrd rwxw lr `l`
oaxwd ly epic m`d wtzqdl yi dfa ,leqt oaxw dlz dpwd y`xae
aey dlry oeike ,gafnd iab lr cner eli`k gafnd xie`a cnerd

`l e` ,cxi `l.éàî:`xnbd dwiqn .df wtqa oicd didi dn -e÷éz ©¥
.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz -

äðùî
:mkezay dn miycwn zxy ilk ote` dfi`a zx`an ef dpynéìk§¥

çlä,zewxfne zexrw oebk ,migl mixacl miynynd milk - ©©
,onye oiie mcl zeynyndçlä úà ïéLc÷îz` md miycwn - §©§¦¤©©

.mkeza migpend migld mixacdLáé úBcîemiieyrd milk - ¦¨¥

,zegpnl zleq oebk ,miyai mixac mda cecnlLáiä úà úBLc÷î§©§¤©¨¥
.mkezay miyaid mixacd z` miycwn -

Láiä úà Lc÷î çlä éìk ïéàgl xac yeniyl micnerd milk - ¥§¦©©§©¥¤©¨¥
.mkeza edegipd m` ,yai xac miycwn mpi`úà Lc÷î Láé àìå§Ÿ¨¥§©¥¤

çlä,gl xac miycwn mpi` ,yai xac yeniyl micnerd milk oke - ©©
.mkeza edegipd m`
eáwépL LãBwä éìk,awp mda dyrpy -ïéòî ïäa ïéNBò íà §¥©¤¤¦§¦¦¨¤¥¥

íéîéìL ïäå ïéNBò eéäL ïzëàìîziiyrl md miie`x oiicr m` - §©§¨¤¨¦§¥§¥¦
md ixd ,minly eidyk mda miyer eidy ef oirk dk`lnïéLc÷î§©§¦

,mkezay dn z`åàì íàå,jkl miie`x md oi` m`e -ïéLc÷î ïéà §¦¨¥§©§¦
.mkezay dn z`

ïleëå,zxyd ilk lk -ïéLc÷î ïéà,mkezay dn z`LãBwa àlà §¨¥§©§¦¤¨©¤
dxfrd jeza -.

àøîâ
:yai xac miycwn mpi` gl ilk dfi` zx`an `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

eðL àì,yaid z` miycwn gld ilk oi`y dpyna minkgàlà Ÿ¨¤¨
úBcîyai xac miycwn mpi` ,gl xac zcicnl micnerd milk - ¦

.dcicnl `l` miieyr mpi`y itl ,mkeza edegipd m`úB÷øæî ìáà£¨¦§¨
,gl xac oda lawl `l` dcicnl zeieyr opi`yïéLc÷îxac s` §©§¦

md ok enk gl xac lawl miie`x mdy enky oeik .okeza gpedy yai
,z`f cenll yi oipne .yai xac lawl miie`xøîàpL(bi f xacna) ¤¤¡©

sqk wxfne sqk zxrw eacpzdy mi`iypd zepaxwaíéàìî íäéðL'§¥¤§¥¦
,'úìBñ,gld ilk mdy ,wxfnae dxrwa zleqd z` egipdy ,xnelk ¤

yai xac s` miycwn el` milky ,jkn gkene .dcicn ilk mpi` j`
.zleqk

:mi`iypd zepaxwn di`xd lr dywn `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©£¨
,àðéáøì ézôécîs` miycwn gld ilky myn gikedl ozip cvik ¦¦§¦§©¦¨

e ,dgpnl zleq milka egipd my ixd ,yaid z`äçðîef,àéä äçì ¦§¨©¨¦
oi` j` ,gld ilka dycwzp jkitle ,dzid onya dlela ixdy

.yai xac s` miycwn mdy myn gikedl
déì øîà,izticn `g` axl `piaxäëøöð àìdkxved `l - ¨©¥Ÿ¦§§¨

,dgpnn di`xdì àlàd wlg,daL Láidgpndy it lr s`y ¤¨©¨¥¤¨
zekizg hrn da ex`yi `ly xyt` i` mewn lkn ,onya dllap
z` yciw wxfndy xg`ne ,onyd oda rbp `ly zleq ly zeyai

.yai xac s` miycwn gld ilky gikedl yi dlek dgpnd
àîéà úéòaéàdy ,xg` ote`a ayiil lkez dvxz m` -éaâì äçðî ¦¨¥¥¨¦§¨§©¥
.éîc Láék ícoeik ,ixnbl yai xac dpi` dgpnd mpn` ,xnelk ¨§¨¥¨¦

xack zpecip `id ixnbl gl `edy mc itlk j` ,onya `id dlelay
ycwn mc zlawl creind ilk `edy wxfndy epivne xg`ne ,yai
mixac s` miycwn gld ilk lky cenll yi dzrn ,dgpnd z`

.ixnbl miyai
:zxy ilk ly myeciw oipra mitqep mipic d`ian `xnbdøîà̈©

ïéLc÷î ïéà úøL éìk ,ìàeîLmkezay dn z`àlàmdyk §¥§¥¨¥¥§©§¦¤¨
ïéîéìLok enke ,miawepn `leïéàmdïéLc÷îmkezay dn z`àlà §¥¦¥§©§¦¤¨
mdyk,ïéàìî,xac eze`l jxvpd mly xeriy mda yiy ,xnelk §¥¦

xt ly mikqp zgpnl mipexyr dyly e` ,dgpnl mly oexyir oebk
ok enke ,dfa `veike ,li`l mipexyr ipyeïéàzxy ilkïéLc÷î ¥§©§¦

ïëBzî àlà.mkezay dn z` -dì éøîàåy mixne` yie -ïéàmd ¤¨¦¨§¨§¦¨¥
àlà ïéLc÷îmdykíéðôaîe ,íéàìîe ,ïéîéìLmicner milkdy - §©§¦¤¨§¥¦§¥¦¦¦§¦
.dxfrd jeza

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîizy oia oica yiy weligd dn - ©¥©§
:`xnbd zx`an .zepeyldeäééðéa àkéà`ed mdipia yiy weligd - ¦¨¥©§

oiprlúBcî éöeøéailkd z` `lnny ote`a ,xnelk ,dyecb dcin - ¥¥¦
z` `l` miycwn milkd oi`y ,zxaeq dpey`xd drcd .ezty lrn
lrn dlerd dyecb dcin ilka yi m` la` ,ynn mkezay dn
dn z` `l` ,el dvegny dn z` ycwn ilkd oi` ,ilkd ztyl
,ea gpend lk z` ycwn ilkdy zxaeq dipyd drcd la` .ekezay
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קיז oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

.äìåñô óåòä úàèçziyrpc ab lr s`c lqte dnyl `ly gafnd y`xa dwlny

dlrn leqt `le dxyk gafna mewn lka dwln (:bq sc) lirl xn xn` `d ohnl

elr m` oileqtd lka l"iwe gafnd y`xa leqta dwlnc `kide d`fda `l` dicic

dede dfne da fge`yk fizne diabn ixd dncn zefdl xn dil ixy ikid ecxi `l

:cexi dil.íéìåñô øàùb"xl dndaa minc

:cxi `l dlry leqt mcd 'ipzna xn`céëéä
.÷éøædede wxef `ed wegxn dwixf ixd oncn

ipyne :gafnd xie` dil.åäì òâîãlzekl

mc zwixfa oke serd z`hga dfnyk gafn

opikxte :leqt.àéä äàæä àäievin dinza

edl rbn i` inp mileqt minc oiprle `ed

d`fd jxc ike cere dwixf `le ied dkity

gafn xie`c meyn e`l `l` jka dwixfe

:inc gafnk.éùà áø øîà`dn oiira mlerl

i`w gafnd y`xa `xab `dc heytz `l

gafn xie`a ol `irain `l b"dke edl hiwpe

oaxw zgpdk gafnd y`xa eteb zgpdc lirl

`rx`` i`wc oebk ol `iranw ike inc

:gafnd xie`a `ipwa edpilze'éðúîéìë
.çìä:onyle oiile mcl zewxfne zexrw

.ùáéä úåãîmy eid yai ly zecn izy

lk zcicnl oexyr oexyr ivge oexyr

iziag zgpn ea zevgl oexyr ivge zegpnd

ikdl axra dzivgne xweaa dzivgn b"k

yail micgein milk oi`y zecn yai iab hwp

`ed gl ilk dgpn ea oipzepy ilkc el` `l`

:jkl oie`x zexrwe zewxfnyçì éìë ïéàå
.ùáéä úà úåùã÷îdl mbxzn `xnba

:gld zecn`.íéîéìù ïäå ïéùåò åéäùodyk

:minily.ùã÷á àìà:dxfra'îâ.åðù àì
:yaid z` oiycwn gld ilk oi`c.úåãî àìà

yilye oid ivge oid my eidy gld zecn 'f

icinl yail efg `l jpdc oeikc 'eke oidd

jkitl dcicnl `l` egynp `l ode cecnl

:dcicn i"r `l` oiycwn oi`.úå÷øæî ìáà
ikid ikc yai oiycwn edpip gld ilkc b"r`

:yai `edy zlql efg gll efgc.àéä äçì
i`dn ztli ikide onya dlela aizk `dc

:yai oiycwnc `xw.äáù ùáéìxyt` i`y

ly oihxw oihxw da edi `ly dlek llail

.zewxfn edpiycwe onyd oda rbp `ly yai

:y"k.àéîã ùáéëyail dpin heytz xitye

:xenb.ïéîéìù àìà:eawp iwet`lïéàå
.ïéàìî àìà ïéùã÷îoda `diy xnelk

`ed yai m` xacl jixvd mly xeriy

zgpn m`e dgpnl mly oexyr my didiy

mipexyr 'b my `di ilka dpzipy `id mikqp

xqg m` la` li`l mipexyr ipye xtl

:(.g sc) zegpna izrny jk ilkl ie`x epi`y oycwn ilkd oi` xeriyd.íéðôá àìà:dxfra.åäééðéá àëéà úåãî éöåøéáivexia xaqw okezn `l` oiycwn oi` ipzc o`nl

:(.v sc) zecn izy wxta zegpna `id `zbelte zecn iyceb zecn ivexia ilk ly ellg jezay dn `l` eycwzp `l zecn.åðù àì:mi`ln `l` oiycwn oi`c opixn`c `d

.íéìùäì åúòã ïéàù àìà:xeriyk cr siqedle.íéàìî éëä éîð àéðú:zlq mi`ln mdipy.íéîéìù àìà:iycwn `lc xqg xeriy iwet`l minily oibele mipexyr eidy

.ìñôéì ùáéä úà çìä éìë ïéùã÷î ìáàoda oilren zegpnd (.i sc) dlirn `ipzck lqtil exiykdl ilk dil ipd`c lqtp mei leah ea rbp e` mirlwl ueg `vi m`y

:mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked ilka eycw eycwedyn.òîåãîä ïî äîäá úçðîå íéëñðå úåçðîxn`py l`xyi lkl xzen opirac mipdkl xzeny t"r`e

:l`xyil xzend on l`xyi dwynn (dn l`wfgi).äìøòî ì"ö ïéàå:mipdkl s` dxeq`y.ìñôéìmixeka` xcdn `l iq` axc `de ilkd mycwy etxyie legl iwtp `lc

:eaxw `l `d `ki` axwil i`ne `ki` lqtil i`ne `ed ilk zyecw e`l mixekac zegpn` `l`.ïúåà ïéëéúî ïéàawpd zeaiaq oze` oikizny zeawepn zecnl oiyery enk

:awpd mzqpe.øáà ïëåúì ïéëéúî ïéàå:`rx` gxe` e`le zeiprk ifginc meyn edleke awpd mezql.åîâôð:xkip dzfgyd oewizy dlecb dnibt.úôøèî ïéëñdkx dzidy

:miycwd z` ztxhne cinz zewc zenibt mbtil.èçî äùòî ïúåà ïéùåò ïéàoze` oibxe` yealn oink `l` hgna xetz yeal ok ixg` ozeyrle drixi oink obxe`l

:mdilka.ìäà:xzp oke leribd z` xiarny `ed qeaik oin.ïéñáëî íéîá àälk oqake elrbzp ixd min il dn xzp il dn `ed zeiprk ifginc meyn `nrhc oeik dinza

ikc oky:ith irixb xity edl xeegn `l
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úàèç(.ct sc lirl) oileqtd lka l"iwe qxhpewa yxit .dncn dfn ikid dleqt serd

ecxi `lc xn`w dwixf mcewc `d dil `pn z"`e dligzkl mcd wexfi elr m`c

drilad ziaa `nhn oi`c serd z`hg zwilnn di`x zvw yie dwixf xg`l epiid `nlic

m` oiprlc dlik`d z` zxzn dna dligzkl wexfl leki oi` m`e xeq`d z` zxzny

o`nl 'it`c xn`w `l epgpwi `l mcd z` wxf

d"c :ft sc) lirl 'itck epgpwi `l cxz xn`c

:(ilk

úåãîdil ixw ikdlc qxhpewa yxit .yaid

ilk mey oi`y ilk glle dcn yail

oexyr ivge oexyr zecn izy `l` yail ycwn

zegpn) [dax] unewd wxt `qia `ki`de dnize

sk `ki`de zxehwl dzgn `ki`de (.ck sc

`ki`de (.`i sc) zereaya zyzkn `ki`de

dcn yail 'il ixw ikdlc z"x 'ite ogleye oikifa

yecb e` wegn cecnl oileki yaiy itl ilk `le

dcn jiiy `l gl xac la` dvxiy oipr lka

epi` gl xacc dey dpi` gl zcn ixdy diab

dxizi df gl zcny minrte yecb zeidl leki

xzei ar oiiy itl min zcnn dxizi oii zcn enk

:dcn dil ixw `l ikdl oiin ony oke

àìàdnl dnize dxfra qxhpewa 'it .mipta

xninl dil ded dpynd oeyl dpiy
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migaf(oey`x meil)

y dpedk icba la`ìäàå øúðì eòbeäcr ax jelkl eklklzpy - §§¤¤¨Ÿ¤
dfk ote`a ,mipnnqa dqiakl md miwewfyïéñaëî ïéà íéna óà©©©¦¥§©§¦

.`ed zeipr jxcy itl ,mze`
,íéøîBà LéåyïúBà ïéñaëî ïéà,dpedkd icba z` -øwéò ìk- §¥§¦¥§©§¦¨¨¦¨

itl ,hrn `l` eklklzp `l m` elit` ,llke llkïéàLmibdep ¤¥
ly bdpna úeiðò`edy ycwnd ziaíB÷îly.úeøéLò £¦§¨£¦

:lecb odk ly elirna zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ìéòîlecb odk lyäéä úìëz ìL Blek,cala zlkzn did ieyr - §¦¤§¥¤¨¨

.xg` oin zaexrz `laøîàpL(ak hl zeny)lirnd ziiyr oipra ¤¤¡©
'úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî úà Nòiå'.zlkzn elek -åéìeLly ©©©¤§¦¨¥§¦§¥¤¨

lirndãöékdid ,miieyr eidàéáîihegúòìBúå ,ïîbøàå ,úìëz ¥©¥¦§¥¤§©§¨¨§©©
ïéøeæL ,éðL,eicgiïéîk ïúBà äNBòåzxeveçzét àlL íéðBnéø ¨¦§¦§¤¨§¦¦¦¤Ÿ¦§

ïäét,gztidl eligzd `l oiicry -ïéîëezxevúBàpe÷ ¦¤§¦¨
[mixeck ,mixeztk-]úBñð÷ ìL[zecqw ,miraek-]éLàøaL ¤§¨¤§¨¥

,úB÷Bðéú.lirnd iley lr mze` dlez dideådid okíéòáL àéáî ¦§¥¦¦§¦
ïéâæ íéðLe,adfn miieyr ,mipenrt -ïäaL[mkeza-]íéðLe íéòáL §©¦¨¦¤¨¤¦§¦§©¦
ïéìaðéò,[lew rinydl ick oenrtd jeza ielzy dn-]ïäa äìBúå- ¦§¨¦§¤¨¤

,mipenixd cvl ,lirnd iley lr mipenrtd z` dlez dideìLíéL §Ÿ¦
äæ ãvî äMLå,lecbd odkd ly eiptln -ìLeäæ ãöî äMLå íéL §¦¨¦©¤§Ÿ¦§¦¨¦©¤

.eixeg`n -íeMî øîBà àñBc éaø[ly enyn-],äãeäé éaø ©¦¨¥¦©¦§¨
ìLäMLå íéLmipenrt,eéämze` dlez dideãvî äøNò äðBîL §Ÿ¦§¦¨¨§¤¤§¥¦©

äæ ãvî äøNò äðîLe äæ. ¤§Ÿ¤¤§¥¦©¤
ïàk ú÷Bìçîk ,ïBNN øa éðéðéò éaø øîàewlgpy epivny myk - ¨©©¦¥¦¦©¨§©£¤¨

iley lr eidy mipenixde mipenrtd xtqn oipra o`k mi`pzd
,lirndCkepivna ú÷BìçîxtqnúBàøîdíéòâð.mi`nhnd ¨©£¤§©§§¨¦
ïðúcmirbp zkqna epipy jky -(c"n `"t)oipn ,úBàøîdíéòâð ¦§©©§§¨¦

,mi`nhndìL ,øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøïa àéá÷ò ,äMLå íéL ©¦¨¤©§¦¨¥§Ÿ¦§¦¨£©§¨¤
.íéðLe íéòáL ,øîBà ìàììäî©£©§¥¥¦§¦§©¦

dxtkd oipra ,oeyy xa ipipir iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:dpedk icba ici lr d`adäëîñð änì ,ïBNN øa éðéðéò éaø øîàå§¨©©¦¥¦¦©¨¨¨¦§§¨

dxezaúLøtdäî ,Eì øîBì ,äpeäë éãâa úLøôì úBðaø÷ ¨¨©¨§¨§¨¨©¦§¥§¨©§©
[y myk-]ïéøtëî úBðaøw,mi`hg lr.ïéøtëî äpeäë éãâa óà ¨§¨§©§¦©¦§¥§¨§©§¦

:micbad on cg` lk xtkn `hg dfi` lr yxtn `ed dzreúðBúk§¤
øtëîøîàpL ,íc úeëéôL ìò ú(`l fl ziy`xa)sqei zxikn oipra §©¤¤©§¦¨¤¤¡©

,'íca úðzkä úà eìaèiå íéfò øéòN eèçLiå',dxtk epiid dliahe ©¦§£§¦¦¦©¦§§¤©ªŸ¤©¨
.minc zekity lr xtkz zpezkdy ,cizrl fnx jka yie

øîàpL ,úBéøò éeléb ìò ïéøtëî íéñðëî(an gk zeny)ziiyr oipra ¦§¨©¦§©§¦©¦£¨¤¤¡©
dpedkd icbaay miiqpknd(úà) úBqëì] ãá éñðëî íäì äNòå'©£¥¨¤¦§§¥¨§©¤

,['äåøò øNa.zeixr ielib oeer lr mixtkn miqpkndy fnx jka yie §©¤§¨
çeøä éqb ìò úøtëî úôðöî:`xnbd zxxan .mipzee`b -ïépîyi ¦§¤¤§©¤¤©©¥¨©¦©¦
:`xnbd zx`an .z`f cenllàáé ,àðéðç éaø øîà`edy ztpvn ¨©©¦£¦¨¨Ÿ

dáBbaL øác,deab mewn `edy odkd ly ey`xa zgpend -øtëéå ¨¨¤©©¦©¥
ìòoeerdáBb.ald ©©

álä øeäøä ìò øtëî èðáà,`ed xacd mrhe .dxiar ixedxd - ©§¥§©¥©¦§©¥
` xtkny meyndéúéàc àëéä,epiidc .`vnp `ed eay mewnd lr - ¥¨§¦¥

.ald xedxd lr xtkn `ed jkitl ,ald cbpk xebg hpa`de xg`n
ïéðécä ìò øtëî ïLBçoicd zeeir lr -,øîàpL(eh gk my)úéNòå' ¤§©¥©©¦¦¤¤¡©§¨¦¨

.'ètLî ïLBç.htynd lr xtkn oyegdy ,xnelk ¤¦§¨
ìò øtëî ãBôàoeerøîàpL ,íéáëBk úãBáò(c b ryed)'eãBôà ïéà ¥§©¥©£©¨¦¤¤¡©¥¥

.'íéôøúeaezkd ixacn cenll yie ,dxf dcear epiid mitxz §¨¦
`ed cet` yi xy`k la` ,mitxzd oeer dlbp f` cet` oi` xy`ky

.dxf dcear oeer lr xtkn
ì ìò øtëî ìéòî.òøä ïBL:`xnbd zxxanïépî.z`f cenll yi §¦§©¥©¨¨¨¦©¦

:`xnbd zx`anàáé ,àðéðç éaø øîà`edy lirnìBwaL øác- ¨©©¦£¦¨¨Ÿ¨¨¤©
,ea mielz eidy mipenrtd ici lr ,lew rinyndìB÷ ìò øtëéåly ¦©¥©

oeyl.òøä̈¨

,íéðt úefò ìò øtëî õéöåixdyáéúk õéöa(gl gk zeny)ìò äéäå' §¦§©¥©©¨¦§¦§¦§¨¨©
áe ,'ïøäà çöîoiipráéúk íéðt úefò(b b dinxi)z` giken `iapdy ¥©©£Ÿ§©¨¦§¦

mdl xne`e ,mirxd mdiyrn lr l`xyi mräéä äðBæ äMà çöîe'¥©¦¨¨¨¨
Cìdpi`e mipt zefr dl yi dpefd dy`dy ,xnelk ,'mlMd Yp`n ¨¥©§§¦¨¥

oeer zxtky cenll yi 'gvn' zaiz da dxn`py itle ,zyiiazn
.'gvn' zaiz dxn`p ea s`y ,uiva dielz mipt zefr

:oeyy xa ipipir iax ixac lr dywn `xnbdéðéà`ed jk ike - ¥¦
,el` lk lr mixtkn dpedk icbay ,xacdøîàäå[xn` ixde-]éaø §¨¨©©¦

úBðaøwa äøtk ïäì eðéöî àì íéøáã éðL ,éåì ïa òLBäéici lr - §ª©¤¥¦§¥§¨¦Ÿ¨¦¨¤©¨¨©¨§¨
,zepaxw z`adøçà íB÷nî äøtk ïäì eðéöîe,xg` ote`a -elàå ¨¦¨¤©¨¨¦¨©¥§¥

ïä,cg`d ,mixacd ipyå ,íéîc úeëéôL,ipydì.òøä ïBLokide ¥§¦¨¦§¨¨¨
,xg` mewna dxtk mdl epivnäôeøò äìâòî íéîc úeëéôL- §¦¨¦¥¤§¨£¨

`vnp xy`ky ,dtexr dlbr ici lr minc zekity oeerl dxtk epivn
dlbr llgd l` daexwd xird ipwf mi`ian edkd in rcep `ly bexd
lr mdl xtkn `ed jexa yecwd jk ici lre ,lgpa dze` mitxere

.minc zekity oeerìåúøèwî òøä ïBLoeerl dxtk epivn oke - §¨¨¨¦§Ÿ¤
,rxd oeyl lr zxtkn zxehwdy oipne .zxehwd ici lr rxd oeyl

éðúc[dpy-]øîàpL ,úøtënL úøèwì ïépî ,äéððç áøoxd`a §¨¥©£©§¨¦©¦©§Ÿ¤¤§©¤¤¤¤¡©
mra sbpd lgde gxew ly ezwelgn xg`l dcrd eldwp xy`k odkd

(ai fi xacna),'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå'zxehwd ici lry ©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨
dtbnd z` xvr.éác éðúå[ly eyxcn ziaa micinlzd epy-]éaø §¨¥§¥©¦
äî ìò ,ìàòîLédìò ,úøtëî úøBè÷oeerì.òøä ïBLxacd mrhe ¦§¨¥©¨§¤§©¤¤©¨¨¨

y meyn ,`edàáé`edy zxehwdéàLçaL øáczryay ,`rpiva - ¨Ÿ¨¨¤©£©
,my zeidl i`yx mc` oi` dzxhwdìò øtëéå`edy rxd oeyl ¦©¥©

éàLç äNòî-.`rpiva rxd oeyl exiag lr xacn mc`yàéL÷ ©£¥£©©§¨
n dxizq zeywdl yi dxe`kl -ìlà òøä ïBL,òøä ïBLixdy ¨¨¨©¨¨¨

eli`e ,rxd oeyl lr zxtkn zxehwd iel oa ryedi iax ixacl
ok enke .df oeer lr xtknd `ed lirnd oeyy xa ipipir iax ixacl

àéL÷n zeywdl yi -,íéîc úeëéôMà íéîc úeëéôLixdy ©§¨§¦¨¦©§¦¨¦
,minc zekity lr zxtkn dtexr dlbr iel oa ryedi iax ixacl

.jk lr zxtkny `id zpezkd oeyy xa ipipir iax ixacl eli`e
minc zekity` minc zekity :`xnbd zvxznàéL÷ àìoi` - Ÿ©§¨

iax ly `xnind lr iel oa ryedi iax ly `xnind on zeywdl
ote`a wqer mdn cg` lky itl ,minc zekity oiprl oeyy xa ipipir

.xg`àäote`a wqer oeyy xa ipipir iax -déìè÷ ïàî òéãéc- ¨¦¦©©©§¥
`l` ,zxtkn dtexr dlbr oi` dfk ote`ae ,bxedd `ed in reciy

.eypri `ly xeaivd lr zxtkn dpedk icba ly zpezkdàäiax - ¨
ote`a wqer iel oa ryedidéìè÷ ïàî òéãé àìcin rcep `ly - §Ÿ§¦©©©§¥

.dtexr dlbr `l` ,zxtkn zpezkd oi` dfk ote`ae ,bxedd `ed
:`xnbd dywndéìè÷ ïàî òéãéc éàwqer oeyy xa ipipir iax m` - ¦¦¦©©©§¥

ok m` ,bxedd `ed in reciy ote`aàeä àìè÷ øabxedd aiig - ©§¨¨
jk lr lirez `le ,epeera lkd eypri edebxdi `ly onf lke ,dzin

.zpezkd zxtk
ebxdy xaecny :`xnbd zvxzndéa eøúà àìå ãéæîaexzd `l - §¥¦§Ÿ©§¥

dfk ote`ae ,oic ziaa ezindl xyt` i` jkitle ,ezbixd mcew ea
.gvexd ly epeera eypri `ly xeaivd lr zpezkd zxtkn

oeer zxtk oiprl zexnind oia dxizqd z` `xnbd zayiin dzre
:rxd oeylìålà òøä ïBLàéL÷ àì énð òøä ïBLzeywdl oi` oke - §¨¨¨©¨¨¨©¦Ÿ©§¨

zwqer zexnind on zg` lky itl ,rxd oeyl zxtk oiprl dxizq
.xg` ote`aàòðéöa àäxacnd mc`a wqer iel oa ryedi iax - ¨§¦§¨

`id `rpiva ziyrpy zxehwd dfk ote`ae ,`rpiva rxd oeyl
.eilr zxtkndàéñäøôa àämc`a wqer oeyy xa ipipir iax - ¨§©§¤§¨

dielz dfk ote`ae ,lew zrnyd ici lr ,`iqdxta rxd oeyl xacnd
.mipenrtd ici lr lew rinynd lirna ezxtk
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oifge` mipya cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

.íéîì åòâåämiqakn min qeaikl `l` owiwfd `le hren olerib did m` xnelk

:ld`e xzpa s` oze`.ìäàå øúðì åòâåäqeaikl wwfil eribdy ax lerib elrbzpy

:llk edl owzn `l ez ld`e xzp.íéîá óàxzpc `xninl `l` `ed `zeaxl e`l

ixnbl ixy ixyc `kide ixnbl xeq` xeq`c `kidc hwp qeaik oiprl e`l hwpc ld`e

oi` elrbzp w"de dil hiwp lerib oiprl `l`

:ld`e xzpl ewwfed m` llk eze` oiqakn

'ek `ian did cvik eiley b"dc ipira d`xp

:mirav dyly exn`p mipenixacàìù
.íäéô åçúôðoli`a oideyyk mipenix jxc

jxck odili`n oigztzn oleyia xnb xg`

:zepevigd mifeb` itilw oiyeryïéîëå
.úåàðå÷zygp ly wiz oink oiieyr y"pehea

oixewy gnexd ci zia [seqa] oiyery

epiw lwyne (`k a l`eny) oeyl liihyix`

iy`xa eze` oilez zewepizde aepa iayic

oznglnl eze` oiyery mixvp iraek

:y"nlid mixewy.úå÷åðéú éùàøáù úåñð÷
:diyix lr `ygpc `qlwe oeyl.ïéâæ

:y"hilvpi`.íéìáðéòokeza ielzy dn

oenrt [`ede] oenxd lv` ea dleze ywywl

jezae oenxe oenrt (hl zeny) aizkck

`l` xn`w llgd jeza e`l `xwc mipenxd

:mipenx ipy oia cg` oenrtc mdipia.äæ ãöî
:eixg`lne eiptln.íéòâð úåàøî`nhl

iwzp ly mipale mcnc` oal ly oikeztn

:[micbae] miza irbp lye owfe y`xdäîì
.äëîñðz`f dlerd zxez z`f oxd` z` eva

xcde minlyd gafe my`de z`hgd zxez

:micbad z`e oxd` z` gwúà åìáèéå
.úðúëäzkity xtkiy cizrl `ed fnx

:dxtk epiid dliah zpzka mincúåñëìúà
.äåøò øùá:zeixr ielib lr zetglàëéäà

.äéúéàãodici iliv` cbpk oixbeg eidy

lirl) ipy wxta opitlick ald cbpk epiidc

:rfia exbgi `len (.hi sc.ãåôà ïéàoer dlbp

izrny jk mitxz oi` cet` yi `d mitxz

:(.fh sc) oikxr zkqna.ìå÷áù øáãmipenrt

:(xtkn) eay.íòä ìò [øôëéå]zwelgna

mzind mz` [xn`py] rxd oeyl `edy gxw

:'ebe.éàùçáùoiyxet opzck my ecal didy

oky lke dxhwd zrya gafnle mle`d oia

'ebe didi `l mc` lke xn`py lkidd on

:(.cn sc) `nei xcqa.äéìè÷ ïàî òéãé
:eypri `ly xeaivd lr zxtkn zpezkøá

.àåä àìè÷iyprin dilhw `lc dnk lke

:(dl xacna) 'ebe xteki `l [ux`le] aizkc

ipyne.äéá åøúà àìå ãéæîá`lhw xa e`lc

`ede zpezka ixtkzn xeaiv jklid `ed

:oikxra xn`ck eilr mi`a mirbp.àòðéöá
`edy zxtkn zxhw i`ygay xac dedc

:i`yg dyrn.àéñäøôáleway xac `edy

:eilr xtkn mipenrt lew
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ú÷åìçîë`a lirnc meync i`da i`d ilzc z"xt .mirbp ze`xna zwelgn jk o`k

yi wxt opixn`ck rxd oeyl lr oi`a mirbp oke rxd oeyl lr xtkl

:(.fh sc oikxr) oikxra

íéòáùmzdc rax` ody mizy opzc (.a sc) zereayc oizipzn` `pzd bilt `l .mipye

lka ixiin `kde mipal mirbpa ixiin

siqedl yie mikezte mcnc`e wxwxi mirbp ipin

:micba irbpe miza irbp ceríéøôëîlr

axgy mein `d` miyxtny dn .minc zekity

oic zezin 'c elhay it lr s` ycwnd zia

dpy 'n hwp `l ikdlc elha `l zezin [rax`]

oixcdpq dzlby ycwnd zia axgy mcew

ded `l zezin rax` oic 'it` `zry `iddac

oa oerny iabc `xidp `le oixtkn dpedk icbac

sc oixcdpq) zepenn ipic cg`a dil jixt ghy

leki iziid edine dpedk icba eedc ab lr s` (:fl

dpy 'n hwp `l ikdlc xnele df yexit miiw

zeixr oebk elhac zezin oic `ki`c meyn

cet`e miqpkn mdilr oixtkny dxf dceare

zpezkc lha `l minc zekity oic la`

lr zxtkn oi` minc zekity lr zxtkny

`inec dfa df oiaxry l`xyi lr `l` bxedd

jnrl xtk (`k mixac) aizkc dtexr dlbrc

oke bxedd lr `le zxtkn xeaiv`e l`xyi

i`c bxed` zxtkn `l zpzkc `kd rnyn

`de dtexr dlbrn `kd jixt i`n zxtkn

yi 't rnyn oke dxtkn l`xyi` dtexr dlbr

mixac 'f lr xn`wc (.fh sc oikxr) oikxra

rxd oeyle minc zekity aiygwe mi`a mirbp

rxd oeyl lr xtkny lirnn mzd jixte

icin jixt `l minc zekity lr xtkny zpzkne

l`xyi` `l` bxed` xtkn `lc meyn

iiepyl epivn `lc rxd oeyln la` ziyixtck

rxd oeyl lr oiyprp xeaiv oi` `nzqnc ikd

yxit oke dlwz icil `ai `l `nyc oeik df ly

oikxrc `idda miyxtn yi cere mzd 'hpewa

zlvnc idpc zpzkn jixt `l ikdlc (y"fb)

m`e zlvn `l oixeqie mirbpn dzin ypern

ricic lr zxtkn zpzkc rnyn `kd xn`z

`xw jixvn (.g sc) zereayae dilhw o`n

ricic lr xtkn glzynd xiry oi`y xninl

zpzk `dc `hiyt `xw jixv i`n`e dilhw o`n

xeaiv oia welig yic yxtl yi edine zxtkn

xirye xeaiv` zxtkn zpzkc l`xyi lkl

:l`xyi lk lr glzynd
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,íéøîBà Léå .ïéñaëî ïéà íéna óà ,ìäàå øúðì eòbeä§§¤¤¨Ÿ¤©©©¦¥§©§¦§¥§¦
:úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàL ,øwéò ìk ïúBà ïéñaëî ïéà¥§©§¦¨¨¦¨¤¥£¦§¨£¦
úà Nòiå' øîàpL ,äéä úìëz ìL Blek ìéòî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦¤§¥¤¨¨¤¤¡©©©©¤
,úìëz àéáî .ãöék ,åéìeL .'úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî§¦¨¥§¦§¥¤¨¥©¥¦§¥¤
íéðBnéø ïéîk ïúBà äNBòå .ïéøeæL ,éðL úòìBúå ,ïîbøàå§©§¨¨§©©¨¦§¦§¤¨§¦¦¦
éLàøaL úBñð÷ ìL úBàpe÷ ïéîëe ,ïäét eçzét àlL¤Ÿ¦§¦¤§¦¨¤§¨¤§¨¥
íéðLe íéòáL ïäaL ,ïéâæ íéðLe íéòáL àéáîe ,úB÷Bðéú¦¥¦¦§¦§©¦¨¦¤¨¤¦§¦§©¦

ìL ïäa äìBúå ,ïéìaðéòìLe ,äæ ãvî äMLå íéLíéL ¦§¨¦§¤¨¤§Ÿ¦§¦¨¦©¤§Ÿ¦
,äãeäé éaø íeMî øîBà àñBc éaø .äæ ãöî äMLå§¦¨¦©¤©¦¨¥¦©¦§¨

ìLäðîLe ,äæ ãvî äøNò äðBîL ,eéä äMLå íéL §Ÿ¦§¦¨¨§¤¤§¥¦©¤§Ÿ¤
ú÷Bìçîk ,ïBNN øa éðéðéò éaø øîà .äæ ãvî äøNò¤§¥¦©¤¨©©¦¥¦¦©¨§©£¤
,íéòâð úBàøî ,ïðúc .íéòâð úBàøîa ú÷Bìçî Ck ,ïàk̈¨©£¤§©§§¨¦¦§©©§§¨¦

ìL ,øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøïa àéá÷ò .äMLå íéL ©¦¨¤©§¦¨¥§Ÿ¦§¦¨£©§¨¤
øa éðéðéò éaø øîàå .íéðLe íéòáL ,øîBà ìàììäî©£©§¥¥¦§¦§©¦§¨©©¦¥¦¦©
,äpeäë éãâa úLøôì úBðaø÷ úLøt äëîñð änì ,ïBNN̈¨¨¦§§¨¨¨©¨§¨§¨¨©¦§¥§¨
.ïéøtëî äpeäë éãâa óà ,ïéøtëî úBðaøw äî ,Eì øîBì©§©¨§¨§©§¦©¦§¥§¨§©§¦
øéòN eèçLiå' øîàpL ,íc úeëéôL ìò úøtëî úðBúk§¤§©¤¤©§¦¨¤¤¡©©¦§£§¦

íéñðëî .'íca úðzkä úà eìaèiå íéfòéeléb ìò ïéøtëî ¦¦©¦§§¤©ªŸ¤©¨¦§¨©¦§©§¦©¦
(úà) úBqëì] ãá éñðëî íäì äNòå' øîàpL ,úBéøò£¨¤¤¡©©£¥¨¤¦§§¥¨§©¤
øîà .ïépî ,çeøä éqb ìò úøtëî úôðöî .['äåøò øNa§©¤§¨¦§¤¤§©¤¤©©¥¨©¦©¦¨©
èðáà .dáBb ìò øtëéå ,dáBbaL øác àáé ,àðéðç éaø©¦£¦¨¨Ÿ¨¨¤©©¦©¥©©©§¥
ìò øtëî ïLBç .déúéàc àëéä ,álä øeäøä ìò øtëî§©¥©¦§©¥¥¨§¦¥¤§©¥©
ìò øtëî ãBôà .'ètLî ïLBç úéNòå' øîàpL ,ïéðécä©¦¦¤¤¡©§¨¦¨¤¦§¨¥§©¥©
øtëî ìéòî .'íéôøúe ãBôà ïéà' øîàpL ,íéáëBk úãBáò£©¨¦¤¤¡©¥¥§¨¦§¦§©¥

ì ìò,ìBwaL øác àáé ,àðéðç éaø øîà .ïépî ,òøä ïBL ©¨¨¨¦©¦¨©©¦£¦¨¨Ÿ¨¨¤©
õéöa ,íéðt úefò ìò øtëî õéöå .òøä ìB÷ ìò øtëéå¦©¥©¨¨§¦§©¥©©¨¦§¦
çöîe' áéúk íéðt úefòáe ,'ïøäà çöî ìò äéäå' áéúk§¦§¨¨©¥©©£Ÿ§©¨¦§¦¥©
éðL ,éåì ïa òLBäé éaø øîàäå ,éðéà .'Cì äéä äðBæ äMà¦¨¨¨¨¨¥¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦§¥
äøtk ïäì eðéöîe ,úBðaøwa äøtk ïäì eðéöî àì íéøáã§¨¦Ÿ¨¦¨¤©¨¨©¨§¨¨¦¨¤©¨¨

ìå ,íéîc úeëéôL ,ïä elàå .øçà íB÷nî.òøä ïBL ¦¨©¥§¥¥§¦¨¦§¨¨¨
ìå .äôeøò äìâòî ,íéîc úeëéôL.úøèwî ,òøä ïBL §¦¨¦¥¤§¨£¨§¨¨¨¦§Ÿ¤

úà ïziå' øîàpL ,úøtënL úøèwì ïépî ,äéððç áø éðúc§¨¥©£©§¨¦©¦©§Ÿ¤¤§©¤¤¤¤¡©©¦¥¤
äî ìò ,ìàòîLé éaø éác éðúå ,'íòä ìò øtëéå úøèwä©§Ÿ¤©§©¥©¨¨§¨¥§¥©¦¦§¨¥©¨

ì ìò ,úøtëî úøBè÷ì ,àéL÷ .éàLç äNòî ìò øtëéå ,éàLçaL øác àáé .òøä ïBLòøä ïBL §¤§©¤¤©¨¨¨¨Ÿ¨¨¤©£©¦©¥©©£¥£©©§¨¨¨¨
là,àä .déìè÷ ïàî òéãéc ,àä .àéL÷ àì .íéîc úeëéôMà íéîc úeëéôL ,àéL÷ .òøä ïBL ©¨¨¨©§¨§¦¨¦©§¦¨¦Ÿ©§¨¨¦¦©©©§¥¨

ìå .déa eøúà àìå ,ãéæîa .àeä àìè÷ øa ,déìè÷ ïàî òéãéc éà .déìè÷ ïàî òéãé àìcïBL §Ÿ§¦©©©§¥¦¦¦©©©§¥©§¨¨§¥¦§Ÿ©§¥§¨
là òøä:àéñäøôa ,àä .àòðéöá ,àä .àéL÷ àì énð ,òøä ïBL ¨¨©¨¨¨©¦Ÿ©§¨¨§¦§¨¨§©§¤§¨
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זבחים. פרק תשיעי - המזבח מקדש דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migaf(oey`x meil)

y dpedk icba la`ìäàå øúðì eòbeäcr ax jelkl eklklzpy - §§¤¤¨Ÿ¤
dfk ote`a ,mipnnqa dqiakl md miwewfyïéñaëî ïéà íéna óà©©©¦¥§©§¦

.`ed zeipr jxcy itl ,mze`
,íéøîBà LéåyïúBà ïéñaëî ïéà,dpedkd icba z` -øwéò ìk- §¥§¦¥§©§¦¨¨¦¨

itl ,hrn `l` eklklzp `l m` elit` ,llke llkïéàLmibdep ¤¥
ly bdpna úeiðò`edy ycwnd ziaíB÷îly.úeøéLò £¦§¨£¦

:lecb odk ly elirna zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ìéòîlecb odk lyäéä úìëz ìL Blek,cala zlkzn did ieyr - §¦¤§¥¤¨¨

.xg` oin zaexrz `laøîàpL(ak hl zeny)lirnd ziiyr oipra ¤¤¡©
'úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî úà Nòiå'.zlkzn elek -åéìeLly ©©©¤§¦¨¥§¦§¥¤¨

lirndãöékdid ,miieyr eidàéáîihegúòìBúå ,ïîbøàå ,úìëz ¥©¥¦§¥¤§©§¨¨§©©
ïéøeæL ,éðL,eicgiïéîk ïúBà äNBòåzxeveçzét àlL íéðBnéø ¨¦§¦§¤¨§¦¦¦¤Ÿ¦§

ïäét,gztidl eligzd `l oiicry -ïéîëezxevúBàpe÷ ¦¤§¦¨
[mixeck ,mixeztk-]úBñð÷ ìL[zecqw ,miraek-]éLàøaL ¤§¨¤§¨¥

,úB÷Bðéú.lirnd iley lr mze` dlez dideådid okíéòáL àéáî ¦§¥¦¦§¦
ïéâæ íéðLe,adfn miieyr ,mipenrt -ïäaL[mkeza-]íéðLe íéòáL §©¦¨¦¤¨¤¦§¦§©¦
ïéìaðéò,[lew rinydl ick oenrtd jeza ielzy dn-]ïäa äìBúå- ¦§¨¦§¤¨¤

,mipenixd cvl ,lirnd iley lr mipenrtd z` dlez dideìLíéL §Ÿ¦
äæ ãvî äMLå,lecbd odkd ly eiptln -ìLeäæ ãöî äMLå íéL §¦¨¦©¤§Ÿ¦§¦¨¦©¤

.eixeg`n -íeMî øîBà àñBc éaø[ly enyn-],äãeäé éaø ©¦¨¥¦©¦§¨
ìLäMLå íéLmipenrt,eéämze` dlez dideãvî äøNò äðBîL §Ÿ¦§¦¨¨§¤¤§¥¦©

äæ ãvî äøNò äðîLe äæ. ¤§Ÿ¤¤§¥¦©¤
ïàk ú÷Bìçîk ,ïBNN øa éðéðéò éaø øîàewlgpy epivny myk - ¨©©¦¥¦¦©¨§©£¤¨

iley lr eidy mipenixde mipenrtd xtqn oipra o`k mi`pzd
,lirndCkepivna ú÷BìçîxtqnúBàøîdíéòâð.mi`nhnd ¨©£¤§©§§¨¦
ïðúcmirbp zkqna epipy jky -(c"n `"t)oipn ,úBàøîdíéòâð ¦§©©§§¨¦

,mi`nhndìL ,øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøïa àéá÷ò ,äMLå íéL ©¦¨¤©§¦¨¥§Ÿ¦§¦¨£©§¨¤
.íéðLe íéòáL ,øîBà ìàììäî©£©§¥¥¦§¦§©¦

dxtkd oipra ,oeyy xa ipipir iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd
:dpedk icba ici lr d`adäëîñð änì ,ïBNN øa éðéðéò éaø øîàå§¨©©¦¥¦¦©¨¨¨¦§§¨

dxezaúLøtdäî ,Eì øîBì ,äpeäë éãâa úLøôì úBðaø÷ ¨¨©¨§¨§¨¨©¦§¥§¨©§©
[y myk-]ïéøtëî úBðaøw,mi`hg lr.ïéøtëî äpeäë éãâa óà ¨§¨§©§¦©¦§¥§¨§©§¦

:micbad on cg` lk xtkn `hg dfi` lr yxtn `ed dzreúðBúk§¤
øtëîøîàpL ,íc úeëéôL ìò ú(`l fl ziy`xa)sqei zxikn oipra §©¤¤©§¦¨¤¤¡©

,'íca úðzkä úà eìaèiå íéfò øéòN eèçLiå',dxtk epiid dliahe ©¦§£§¦¦¦©¦§§¤©ªŸ¤©¨
.minc zekity lr xtkz zpezkdy ,cizrl fnx jka yie

øîàpL ,úBéøò éeléb ìò ïéøtëî íéñðëî(an gk zeny)ziiyr oipra ¦§¨©¦§©§¦©¦£¨¤¤¡©
dpedkd icbaay miiqpknd(úà) úBqëì] ãá éñðëî íäì äNòå'©£¥¨¤¦§§¥¨§©¤

,['äåøò øNa.zeixr ielib oeer lr mixtkn miqpkndy fnx jka yie §©¤§¨
çeøä éqb ìò úøtëî úôðöî:`xnbd zxxan .mipzee`b -ïépîyi ¦§¤¤§©¤¤©©¥¨©¦©¦
:`xnbd zx`an .z`f cenllàáé ,àðéðç éaø øîà`edy ztpvn ¨©©¦£¦¨¨Ÿ

dáBbaL øác,deab mewn `edy odkd ly ey`xa zgpend -øtëéå ¨¨¤©©¦©¥
ìòoeerdáBb.ald ©©

álä øeäøä ìò øtëî èðáà,`ed xacd mrhe .dxiar ixedxd - ©§¥§©¥©¦§©¥
` xtkny meyndéúéàc àëéä,epiidc .`vnp `ed eay mewnd lr - ¥¨§¦¥

.ald xedxd lr xtkn `ed jkitl ,ald cbpk xebg hpa`de xg`n
ïéðécä ìò øtëî ïLBçoicd zeeir lr -,øîàpL(eh gk my)úéNòå' ¤§©¥©©¦¦¤¤¡©§¨¦¨

.'ètLî ïLBç.htynd lr xtkn oyegdy ,xnelk ¤¦§¨
ìò øtëî ãBôàoeerøîàpL ,íéáëBk úãBáò(c b ryed)'eãBôà ïéà ¥§©¥©£©¨¦¤¤¡©¥¥

.'íéôøúeaezkd ixacn cenll yie ,dxf dcear epiid mitxz §¨¦
`ed cet` yi xy`k la` ,mitxzd oeer dlbp f` cet` oi` xy`ky

.dxf dcear oeer lr xtkn
ì ìò øtëî ìéòî.òøä ïBL:`xnbd zxxanïépî.z`f cenll yi §¦§©¥©¨¨¨¦©¦

:`xnbd zx`anàáé ,àðéðç éaø øîà`edy lirnìBwaL øác- ¨©©¦£¦¨¨Ÿ¨¨¤©
,ea mielz eidy mipenrtd ici lr ,lew rinyndìB÷ ìò øtëéåly ¦©¥©

oeyl.òøä̈¨

,íéðt úefò ìò øtëî õéöåixdyáéúk õéöa(gl gk zeny)ìò äéäå' §¦§©¥©©¨¦§¦§¦§¨¨©
áe ,'ïøäà çöîoiipráéúk íéðt úefò(b b dinxi)z` giken `iapdy ¥©©£Ÿ§©¨¦§¦

mdl xne`e ,mirxd mdiyrn lr l`xyi mräéä äðBæ äMà çöîe'¥©¦¨¨¨¨
Cìdpi`e mipt zefr dl yi dpefd dy`dy ,xnelk ,'mlMd Yp`n ¨¥©§§¦¨¥

oeer zxtky cenll yi 'gvn' zaiz da dxn`py itle ,zyiiazn
.'gvn' zaiz dxn`p ea s`y ,uiva dielz mipt zefr

:oeyy xa ipipir iax ixac lr dywn `xnbdéðéà`ed jk ike - ¥¦
,el` lk lr mixtkn dpedk icbay ,xacdøîàäå[xn` ixde-]éaø §¨¨©©¦

úBðaøwa äøtk ïäì eðéöî àì íéøáã éðL ,éåì ïa òLBäéici lr - §ª©¤¥¦§¥§¨¦Ÿ¨¦¨¤©¨¨©¨§¨
,zepaxw z`adøçà íB÷nî äøtk ïäì eðéöîe,xg` ote`a -elàå ¨¦¨¤©¨¨¦¨©¥§¥

ïä,cg`d ,mixacd ipyå ,íéîc úeëéôL,ipydì.òøä ïBLokide ¥§¦¨¦§¨¨¨
,xg` mewna dxtk mdl epivnäôeøò äìâòî íéîc úeëéôL- §¦¨¦¥¤§¨£¨

`vnp xy`ky ,dtexr dlbr ici lr minc zekity oeerl dxtk epivn
dlbr llgd l` daexwd xird ipwf mi`ian edkd in rcep `ly bexd
lr mdl xtkn `ed jexa yecwd jk ici lre ,lgpa dze` mitxere

.minc zekity oeerìåúøèwî òøä ïBLoeerl dxtk epivn oke - §¨¨¨¦§Ÿ¤
,rxd oeyl lr zxtkn zxehwdy oipne .zxehwd ici lr rxd oeyl

éðúc[dpy-]øîàpL ,úøtënL úøèwì ïépî ,äéððç áøoxd`a §¨¥©£©§¨¦©¦©§Ÿ¤¤§©¤¤¤¤¡©
mra sbpd lgde gxew ly ezwelgn xg`l dcrd eldwp xy`k odkd

(ai fi xacna),'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå'zxehwd ici lry ©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨
dtbnd z` xvr.éác éðúå[ly eyxcn ziaa micinlzd epy-]éaø §¨¥§¥©¦
äî ìò ,ìàòîLédìò ,úøtëî úøBè÷oeerì.òøä ïBLxacd mrhe ¦§¨¥©¨§¤§©¤¤©¨¨¨

y meyn ,`edàáé`edy zxehwdéàLçaL øáczryay ,`rpiva - ¨Ÿ¨¨¤©£©
,my zeidl i`yx mc` oi` dzxhwdìò øtëéå`edy rxd oeyl ¦©¥©

éàLç äNòî-.`rpiva rxd oeyl exiag lr xacn mc`yàéL÷ ©£¥£©©§¨
n dxizq zeywdl yi dxe`kl -ìlà òøä ïBL,òøä ïBLixdy ¨¨¨©¨¨¨

eli`e ,rxd oeyl lr zxtkn zxehwd iel oa ryedi iax ixacl
ok enke .df oeer lr xtknd `ed lirnd oeyy xa ipipir iax ixacl

àéL÷n zeywdl yi -,íéîc úeëéôMà íéîc úeëéôLixdy ©§¨§¦¨¦©§¦¨¦
,minc zekity lr zxtkn dtexr dlbr iel oa ryedi iax ixacl

.jk lr zxtkny `id zpezkd oeyy xa ipipir iax ixacl eli`e
minc zekity` minc zekity :`xnbd zvxznàéL÷ àìoi` - Ÿ©§¨

iax ly `xnind lr iel oa ryedi iax ly `xnind on zeywdl
ote`a wqer mdn cg` lky itl ,minc zekity oiprl oeyy xa ipipir

.xg`àäote`a wqer oeyy xa ipipir iax -déìè÷ ïàî òéãéc- ¨¦¦©©©§¥
`l` ,zxtkn dtexr dlbr oi` dfk ote`ae ,bxedd `ed in reciy

.eypri `ly xeaivd lr zxtkn dpedk icba ly zpezkdàäiax - ¨
ote`a wqer iel oa ryedidéìè÷ ïàî òéãé àìcin rcep `ly - §Ÿ§¦©©©§¥

.dtexr dlbr `l` ,zxtkn zpezkd oi` dfk ote`ae ,bxedd `ed
:`xnbd dywndéìè÷ ïàî òéãéc éàwqer oeyy xa ipipir iax m` - ¦¦¦©©©§¥

ok m` ,bxedd `ed in reciy ote`aàeä àìè÷ øabxedd aiig - ©§¨¨
jk lr lirez `le ,epeera lkd eypri edebxdi `ly onf lke ,dzin

.zpezkd zxtk
ebxdy xaecny :`xnbd zvxzndéa eøúà àìå ãéæîaexzd `l - §¥¦§Ÿ©§¥

dfk ote`ae ,oic ziaa ezindl xyt` i` jkitle ,ezbixd mcew ea
.gvexd ly epeera eypri `ly xeaivd lr zpezkd zxtkn

oeer zxtk oiprl zexnind oia dxizqd z` `xnbd zayiin dzre
:rxd oeylìålà òøä ïBLàéL÷ àì énð òøä ïBLzeywdl oi` oke - §¨¨¨©¨¨¨©¦Ÿ©§¨

zwqer zexnind on zg` lky itl ,rxd oeyl zxtk oiprl dxizq
.xg` ote`aàòðéöa àäxacnd mc`a wqer iel oa ryedi iax - ¨§¦§¨

`id `rpiva ziyrpy zxehwd dfk ote`ae ,`rpiva rxd oeyl
.eilr zxtkndàéñäøôa àämc`a wqer oeyy xa ipipir iax - ¨§©§¤§¨

dielz dfk ote`ae ,lew zrnyd ici lr ,`iqdxta rxd oeyl xacnd
.mipenrtd ici lr lew rinynd lirna ezxtk
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`oifgeקכ mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

ìë.øéãúä:mlek oke g"xn dxicz zay.ø÷áä úìåò ãáìîrnyn xak dieyrd

:oitqenl incw oicinz `nl`'îâ.éøéãúã íåùîjklid mei lka cinzc

:dicic `zxicz aiyg.'åâå åùòú äìàëeyrz xwad zler calnc `xw `edd xza

myk dlrn ly dl`k jl izxn`y xcqk rnyn eyrz dl`k aizk dl` z`

mei m`y oitqend xcq jk mcew xiczdy

`di lbxd jezay zaya oebk oitqen 'a yiy

:mcew xiczd.äéôåâì'fl sqen oirhdl

`wtpc `ed oey`x mei `nw `xwnc minid

:ol.'åë äìà áúë éà:`ed `iyew oeyläìà
.íéîéä úòáùìoixen`d miyak dray oze`

:minid zrayl ewlgzi oipra.íåéì äìà
gix dy` mini 'f aizk xcde oey`x meil

jixhvi` ikdl dnk `prci `le 'dl gegip

meil eyrz miwez `zydn jgxk lrc dl`k

:inei x`y`.àø÷ã äéôåâîzler calnc

:encwi oixicz oitqenc 'irny xwadøùà
.ì"ì ãéîúä úìåòìxwad zlerc `hiyt

mrh jl dlz `l` `id cinzd zler

x`yl cenlzy ick zexicza dzncwd

l"l `teb `id meync enicwiy oixicz

:`nrh iyextl'éðúîùãå÷îä ìë
.åøéáçî:epnn dyecw ieaix cv ea yiyíã

.äìåòä íãì íãå÷ úàèçoihegy odipy m`

:wxfil oicnere.äöøî àåäùiaiig lr xtkn

:lecb ievix jixvd zezixkäìåò éøáéà
.ïéîãå÷ewxfp m` z`hg ixeni`l ozxhwda

:odipy incàåäù éðôî.ìéìë äìåëcve

:gafnl df `ed dyecw ieaix.úåðø÷ 'ã ìò
:zepxwd lr `le 'c ody zepzn 'a my`eìòå

.ãåñéäepivn `l my`ae mixiy zkity

:exn`py.òáøà ïúîxekae 'c ody zepzn 'a

dkinq oerh epi`e zg` dpzn `l` epi`

sc) zecn izy 'ta zegpna opixn`ck mikqpe

:'ek zepaxwd lk (:v.çáæ ïéî àåäù éðôî
iptn iaiyg migafe dwilna sere oikq zgiaf

:odn oi`a zepaxwd lky daexn ozevnyùéå
.íéùã÷ éùã÷ åáenc mixac 'a deab wlgl

serd z`hga ok oi`y dn eixeni`e (eixai`e)

z`hgl dncwc oeike dnc `l` gafnl oi`y

serd z`hg `dc serd zlerl oky lk serd

:lif`e ipzwck serd zlerl zncewéðéî ïäù
.íéîã:daexn ozxtk.àèç ìò àá àåäù

:zxtknc ezyecw epiideóåòä úàèç
.óåòä úìåòì úîãå÷ol `wtp i`xwn

:`xnba.äùéã÷äá ïëå:dligz z`hgl my `xew epiw z` yxtn `edyk
'îâ
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ìë.xiczdhgyp cinz wxtac dniz .cinzd zlerl xy` xwad zler caln xn`py

l"l dpey`x dlerd xn`py cinzl mcew xac `di `ly oipn opixn` (:gp sc migqt)

onf mdl reaw oitqenc oitqenl i`de zeacpe mixcpl `eddc `niz ike `kdn il wetiz

`xw `icda iziin (.hn sc zegpn) zlkzd wxta `d xicze mei lka xyt` zeacpe mixcpe

z` oiakrn oi` oicinzdc 'ipzn` dlerdc

[mcwle] dil zi`c i` c"d xn`wc oitqend

ith dyw cere 'ek xac `di `ly oipn `ipzde

aizkcn yixc (.`iw sc w"a) `nw lfebd seqa

jixte `yixa sqkc llkn mixetkd li` caln

oitqenc llkn xwead zler caln dzrn `l`

dil ded 'ek xac `di `ly oipn `ipzde `yixa

aizkcn yixcc daxc`c `kdc 'ipznn jxtinl

`kile oincew oicinzc llkn xwead zler caln

oi`y xeaivl `kdc `xw jixhvi`c inp xninl

'ipznc mdn cg` ick `l` oitqene micinz mdl

mc ipzwc `tiqc `inec ixii` `peeb i`d ika e`l

cgc xninl `kile dler mcl mcew z`hg

'ta xn`ck `kil `aekirc akrl cge devnl

dler dlerdc l"ie (.hn sc zegpn) zlkzd

`xwe ixii` dxhwdac dxhwd zncwdl dpey`x

dl` z` eyrzc dhigy zncwdl `kdc

`axc iziinc `gip `zyde [ixii`] mcc diiyra

`lc dxhwda 'it`c xninl (my) zlkzd wxta

`ly oeylc meyn p"` mcew xgy ly cinz opz

on ith `iz` `aekir ith rnyn mcew xac `di

`nw lfebda iziin `lc `gip `zyde dpyn

li` caln lr igeke`l 'ipznn (.`iw sc w"a)

sqk mlerlc `yixa sqk ied `lc mixetkd

la` li` jk xg`e mcew sqk aizkc oeik `yixa

zler caln `xw w"de mcd ziiyra ixii` `kd

z` eyrz mcd zcear xak mziyry xwead

calnc `xw inwn aizkc dxhwd la` dl`

i`xw edlekc cinzd mcew didz xwead zler

dy` eda aizk `dc irzyn dxhwda dinwc

b"r`c dlerdn iiez`l jixhvi` ikdle gix

xwad zler inwn iaizk oitqenc zxhwdc

sqkc b"r` `kd p"d odl zncew cinz zxhwd

zeidl leki mixetkd li` caln inwn aizk

zler caln inwc i`xwc dyw edin mcew li`c

lirl aizkck ixii` [inp] mc zeceara xwead

dxtke mkilr xtkl cg` z`hg xirye dipin

mce dxhwd opixnb `l i`n` cere `id mca

dlerdc `xwc miig x"d yxtne iccdn

lkac iz` `l xiczd lknc oiziagl jixhvi`

mixai` xn`wc (.cl sc) dpennd mdl xn` wxta `neia gken oke cinzk edpzi` mei

i`c ixii` miziag zgpnae 'ek `ax xn`e 'ek xac `di `ly oipn `ipzc dgpnl oincew

yie zeacpe mixcpl dlerd jixhvi`c xn`p m`yn xzei dfa llk giexn oi` edin oincewy oixiczd lk lr cnll jixhvi` `kdc `xwe dgpne dler aizkcn il wetiz mikqp zgpna

meia (my f"b) [mzd] opiyxcck mei ly enevira rnync meia ea azky sqenl xweaa ea xn`py xac mcweie xwaa cinza aizkcn oitqenl oincew micinzc ol `wtp `l i`n` denzl

lfebda rnynck sqend zxhwd xg` cr cinz zxhwd oixg`n epiid dlerdc `xw e`l i`c xnele wegcl oileki epiide xwa epi` f`e yya oitqen (.gp sc migqt) inp opixn`e xg`l

oincew oicinzc 'ireny`l calnc `xw l"l `xaq `iddn iwet`l dlerd aizkc oeik dyw oiicr la` mcd zcearl `pinwen ded xweaa dyrze caln aizkcn (.`iw 'c w"a) `nw

:meia oitqenae xweaa cinza aizkcn dil wetiz mcd zcearl oitqenlàðîxn`wc dyw (.a sc) dlibnc `ziinw `zrnya la` dpyna yxetn mrhdy `gip `kd .`nrh ipzwck ol

:dpyna yxetn epi` mrhd eze`y xg`n l"pn irainl dil zil d"yn eh` jka dne 'ek eliwd minkg onw xninl opirack l"pníùà.miycw iycw `edy iptn xifp li`e dcezl mcew

b"r` dvxnc `nrh xn`w z`hg iab edine (:c 'c) zegpnc w"ta xn`ck xiykdl `l` xtkl oi`a oi`c rxevn my`e xifp my` `ki`c meyn dvxn `edy iptn `nrh xn`w `lc `d

oiycewn xifp li`e dcezc meyn dvxnc `nrha dil ibq `lc xnel yie edpip zeler ipd (:h sc) w"ta lirl xn`wck xiykdl `l` xtkl oi`a oi`c rxevn z`hge xifp z`hg inp `ki`c

:'nba xn`ck mgl oiperhcøùòîserd z`hgl dncwc oeike dnc `l` gafnl oi`y serd z`hga ok oi`y dn eixeni`e enc miycw iycw ea yie .gaf oin `edy iptn zeterl mcew

`zlin dlek`c `nrh i`n serd zlerl incwc xyrn ixeni` la` mca `gip `nrh i`de qxhpewa yxit jk lif`e ipzwck serd zlerl zncew serd z`hg `dc serd zlerl oky lk

ye `xnba gkenck mincewc xn`w:gaf oinc `nrha ibq oixeni`a `n
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éôñeîì ïéîãB÷ ,úaL éôñeî .ïéôñenì ïéîãB÷§¦§¨¦§¥©¨§¦§§¥
Làø éôñeîì ïéîãB÷ ,LãBç Làø éôñeî .LãBç LàøŸ¤§¥Ÿ¤§¦§§¥Ÿ
îzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî' øîàpL ,äðMäãé ©¨¨¤¤¡©¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦

:'älà úà eNòzàøîâøîà÷ãk ,ïì àðî .ïì àðî ©£¤¥¤§¨¨§¨¨¦§¨¨©
eîã÷c ïä ïéãéîz ,àîìéc .'ø÷aä úìBò ãálî' àîòè©£¨¦§©©©Ÿ¤¦§¨§¦¦¥§¨§
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,'íéîé úòáL íBiì eNòz älàk' àø÷ øîàc ,àòléà éaø©¦¦¨¨§¨©§¨¨¥¤©£©¦§©¨¦
áBzëéð ,ïk íà .déôeâì déì éòaéî ,éàäå .älàk älà¥¤¨¥¤§©¦¨¥¥§¥¦¥¦§
úòáL íBiì eNòz älà' áúk éà .'íBiì eNòz älà'¥¤©£©¦¨©¥¤©£©¦§©

ì älà ,àðéîà äåä ,'íéîiäéãéî ,ïéà) íéîiä úòáL ©¨¦£¨¨¦¨¥¤§¦§©©¨¦¦¦¦
.íBiì 'älà' ,àîéà ézkàå .áéúk 'íBiì' .(àì àðéøçà©£¦¨Ÿ©§¦§©©¦¥¨¥¤©
eäiL ,'eNòz' àø÷ øîà .änk àðòãé àì ,éîBé øàL ìáà£¨§¨¥Ÿ¨©§¨©¨¨©§¨©£¤§
,ïk íà .àø÷c dôebî ,øîà ééaà .úBåL úBiNòä ìk̈¨£¦¨©©¥¨©¦¨¦§¨¦¥
úìBòì øLà' .÷BzLéúå ,'ø÷aä úìBò ãálî' àø÷ àîéì¥¨§¨¦§©©©Ÿ¤§¦§£¤§©

:íBc÷éz àøéãúc Cäc ,øîéîì .éì änì ,'ãéîzääðùî ©¨¦¨¨¦§¥©§©¦§¦¨¦§
úàhçä íc .Bøéáç úà íãB÷ ,Bøéáçî Lce÷îä ìk̈©§¨¥£¥¥¤£¥©©©¨
äìBò éøáéà .ävøî àeäL éðtî ,äìBòä íãì íãB÷¥§©¨¨¦§¥¤§©¤¥§¥¨
.íéMéàì ìéìk àeäL éðtî ,úàhç éøeîéàì ïéîãB÷§¦§¥¥©¨¦§¥¤¨¦¨¦¦
úBðø÷ òaøàì ïzéð dîcL éðtî ,íLàì úîãB÷ úàhç©¨¤¤§¨¨¦§¥¤¨¨¦¨§©§©§¨
àeäL éðtî ,øéæð ìéàå äãBzì íãB÷ íLà .ãBñéä ìò©©§¨¨¥§¨§¥¨¦¦§¥¤

ì íéîãB÷ øéæð ìéàå äãBz .íéLã÷ éLã÷éðtî ,íéîìL ¨§¥¨¨¦¨§¥¨¦§¦¦§¨¦¦§¥
ïéîãB÷ íéîìMä .íçì ïéðeòèe ãçà íBéì ïéìëàð ïäL¤¥¤¡¨¦§¤¨§¦¤¤©§¨¦§¦
,íéëñðe ,[äëéîñe] ,òaøà ïzî ïéðeòè ïäL éðtî ,øBëáì¦§¦§¥¤¥§¦©©©§©§¦¨§¨¦
BúMeãwL éðtî ,øNòîì íãB÷ øBëaä .÷BLå äæç úôeðúe§©¨¤¨©§¥§©£¥¦§¥¤§¨
éðtî ,úBôBòì íãB÷ øNònä .íéðäkì ìëàðå ,íçøî¥¤¤§¤¡¨©Ÿ£¦©©£¥¥§¦§¥
úBôBòä .åéøeîéàå Bîc ,íéLã÷ éLã÷ Ba Léå ,çáæ àeäL¤¤©§¥¨§¥¨¨¦¨§¥¨¨
àèBç úçðî .íéîã éðéî ïäL éðtî ,úBçðnì ïéîãB÷§¦©§¨¦§¥¤¥¦¥¨¦¦§©¥
.àèç ìò àa àeäL éðtî ,äáãð úçðîì íãB÷¥§¦§©§¨¨¦§¥¤¨©¥§
:dLéc÷äa ïëå ,óBòä úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç©©¨¤¤§©¨§¥§¤§¥¨

àøîâ

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migaf(ipy meil)

éøéùò ÷øô ¯ øéãúä ìë
:mzlik`e zepaxwd zaxwda dnicwd ipic ex`azi df wxta

äðùî
kìoaxwøéãzäzeaexw xzei mizirl bdepd -,Bøéáçîmikixve ¨©¨¦¥£¥

xiczd oaxwd ,mdipy z` aixwdlBøéáç úà íãB÷xicz epi`y ¥¤£¥
.dligz axwe ,ezenk

zepaxw miaixwny minia :df llkl ze`nbec dnk d`ian dpynd
,sqenïéãéîzäxgy ly cinz zepaxw -ïéîãB÷daxwdlìzepaxw ©§¦¦§¦§

d,ïéôñenzezaya wx axwy sqendn xicze ,mei lk axw cinzdy ¨¦
.micrenae

,zaya lgy yceg y`xaïéîãB÷ úaL éôñeîdaxwdléôñeîì §¥©¨§¦§§¥
,LãBç Làø.xzei mixicz md ixdy Ÿ¤

y`x ly sqen mbe dpyd y`x ly sqen miaixwn dpyd y`xa
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ye `xnba gkenck mincewc xn`w:gaf oinc `nrha ibq oixeni`a `n

mc

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

äðùî,ïéãéîzä .Bøéáç úà íãB÷ ,Bøéáçî øéãzä ìk̈©¨¦¥£¥¥¤£¥©§¦¦
éôñeîì ïéîãB÷ ,úaL éôñeî .ïéôñenì ïéîãB÷§¦§¨¦§¥©¨§¦§§¥
Làø éôñeîì ïéîãB÷ ,LãBç Làø éôñeî .LãBç LàøŸ¤§¥Ÿ¤§¦§§¥Ÿ
îzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî' øîàpL ,äðMäãé ©¨¨¤¤¡©¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦

:'älà úà eNòzàøîâøîà÷ãk ,ïì àðî .ïì àðî ©£¤¥¤§¨¨§¨¨¦§¨¨©
eîã÷c ïä ïéãéîz ,àîìéc .'ø÷aä úìBò ãálî' àîòè©£¨¦§©©©Ÿ¤¦§¨§¦¦¥§¨§
øîà .ïì àðî ,ïéôñeîì ïéôñeî .éøéãúc íeMî ,ïéôñeîì§¨¦¦¦§¦¦¨¦§¨¦§¨¨¨©
,'íéîé úòáL íBiì eNòz älàk' àø÷ øîàc ,àòléà éaø©¦¦¨¨§¨©§¨¨¥¤©£©¦§©¨¦
áBzëéð ,ïk íà .déôeâì déì éòaéî ,éàäå .älàk älà¥¤¨¥¤§©¦¨¥¥§¥¦¥¦§
úòáL íBiì eNòz älà' áúk éà .'íBiì eNòz älà'¥¤©£©¦¨©¥¤©£©¦§©

ì älà ,àðéîà äåä ,'íéîiäéãéî ,ïéà) íéîiä úòáL ©¨¦£¨¨¦¨¥¤§¦§©©¨¦¦¦¦
.íBiì 'älà' ,àîéà ézkàå .áéúk 'íBiì' .(àì àðéøçà©£¦¨Ÿ©§¦§©©¦¥¨¥¤©
eäiL ,'eNòz' àø÷ øîà .änk àðòãé àì ,éîBé øàL ìáà£¨§¨¥Ÿ¨©§¨©¨¨©§¨©£¤§
,ïk íà .àø÷c dôebî ,øîà ééaà .úBåL úBiNòä ìk̈¨£¦¨©©¥¨©¦¨¦§¨¦¥
úìBòì øLà' .÷BzLéúå ,'ø÷aä úìBò ãálî' àø÷ àîéì¥¨§¨¦§©©©Ÿ¤§¦§£¤§©

:íBc÷éz àøéãúc Cäc ,øîéîì .éì änì ,'ãéîzääðùî ©¨¦¨¨¦§¥©§©¦§¦¨¦§
úàhçä íc .Bøéáç úà íãB÷ ,Bøéáçî Lce÷îä ìk̈©§¨¥£¥¥¤£¥©©©¨
äìBò éøáéà .ävøî àeäL éðtî ,äìBòä íãì íãB÷¥§©¨¨¦§¥¤§©¤¥§¥¨
.íéMéàì ìéìk àeäL éðtî ,úàhç éøeîéàì ïéîãB÷§¦§¥¥©¨¦§¥¤¨¦¨¦¦
úBðø÷ òaøàì ïzéð dîcL éðtî ,íLàì úîãB÷ úàhç©¨¤¤§¨¨¦§¥¤¨¨¦¨§©§©§¨
àeäL éðtî ,øéæð ìéàå äãBzì íãB÷ íLà .ãBñéä ìò©©§¨¨¥§¨§¥¨¦¦§¥¤

ì íéîãB÷ øéæð ìéàå äãBz .íéLã÷ éLã÷éðtî ,íéîìL ¨§¥¨¨¦¨§¥¨¦§¦¦§¨¦¦§¥
ïéîãB÷ íéîìMä .íçì ïéðeòèe ãçà íBéì ïéìëàð ïäL¤¥¤¡¨¦§¤¨§¦¤¤©§¨¦§¦
,íéëñðe ,[äëéîñe] ,òaøà ïzî ïéðeòè ïäL éðtî ,øBëáì¦§¦§¥¤¥§¦©©©§©§¦¨§¨¦
BúMeãwL éðtî ,øNòîì íãB÷ øBëaä .÷BLå äæç úôeðúe§©¨¤¨©§¥§©£¥¦§¥¤§¨
éðtî ,úBôBòì íãB÷ øNònä .íéðäkì ìëàðå ,íçøî¥¤¤§¤¡¨©Ÿ£¦©©£¥¥§¦§¥
úBôBòä .åéøeîéàå Bîc ,íéLã÷ éLã÷ Ba Léå ,çáæ àeäL¤¤©§¥¨§¥¨¨¦¨§¥¨¨
àèBç úçðî .íéîã éðéî ïäL éðtî ,úBçðnì ïéîãB÷§¦©§¨¦§¥¤¥¦¥¨¦¦§©¥
.àèç ìò àa àeäL éðtî ,äáãð úçðîì íãB÷¥§¦§©§¨¨¦§¥¤¨©¥§
:dLéc÷äa ïëå ,óBòä úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç©©¨¤¤§©¨§¥§¤§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migaf(ipy meil)

éøéùò ÷øô ¯ øéãúä ìë
:mzlik`e zepaxwd zaxwda dnicwd ipic ex`azi df wxta

äðùî
kìoaxwøéãzäzeaexw xzei mizirl bdepd -,Bøéáçîmikixve ¨©¨¦¥£¥

xiczd oaxwd ,mdipy z` aixwdlBøéáç úà íãB÷xicz epi`y ¥¤£¥
.dligz axwe ,ezenk

zepaxw miaixwny minia :df llkl ze`nbec dnk d`ian dpynd
,sqenïéãéîzäxgy ly cinz zepaxw -ïéîãB÷daxwdlìzepaxw ©§¦¦§¦§

d,ïéôñenzezaya wx axwy sqendn xicze ,mei lk axw cinzdy ¨¦
.micrenae

,zaya lgy yceg y`xaïéîãB÷ úaL éôñeîdaxwdléôñeîì §¥©¨§¦§§¥
,LãBç Làø.xzei mixicz md ixdy Ÿ¤

y`x ly sqen mbe dpyd y`x ly sqen miaixwn dpyd y`xa
e ,ycegïéîãB÷ LãBç Làø éôñeîdaxwdl,äðMä Làø éôñeîì §¥Ÿ¤§¦§§¥Ÿ©¨¨

.xzei mixicz md ixdy
dnn cnlp mcew xiczy df oiceøîàpLsqen oaxw iabl(bk gk xacna) ¤¤¡©

,'älà úà eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'rnyne ¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦©£¤¥¤
cinzdy `vnpe ,okl mcew axwed xaky cinzd caln axw sqendy

.mcew

àøîâ
d zl`ey:`xnbïì àðî.mcew xiczy df oic epl okidn - §¨¨

dl`yd idn ,`xnbd ddnzàîòè øîà÷ãk ,ïì àðîixd - §¨¨¦§¨¨©©£¨
weqtdn cnlp oky ,mrhd z` dxn` dnvr dpyndúìBò ãálî'¦§©©

.'ø÷aä©Ÿ¤
lkl df weqtn cnlp ji` ,`id dl`ydy `xnbd zx`an `l`

,mewnéøéãúc íeMî ïéôñeîì eîã÷c ïä ïéãéîz àîìécwx ile` - ¦§¨§¦¦¥§¨§§¨¦¦¦§¦¦
zexicze ,mei lka miaxwy meyn ,mitqenl mincew cinz zepaxw

la` ,daeyg `id efkïéôñeîì ïéôñeî,exiagn xicz cg`dyàðî ¨¦§¨¦§¨
ïìdpi` mei lka dpi`y efk zexicz ile` ,mcew xiczd dfa mby ¨

.daeyg
:`xnbd zayiin,àòléà éaø øîàn cnlp df oicàø÷ øîàciabl ¨©©¦¦¨¨§¨©§¨

gqt ly oey`x mei ly sqen(bk gk xacna)xW` xwAd zlr caNn' ,¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤
,sqenl mcew cinzy ecnl o`kny ,'dN` z` EUrY cinYd zlrl§Ÿ©©¨¦©£¤¥¤

xn`p jk xg`e(ck gk my),'íéîé úòáL íBiì eNòz älàk'zpeeke ¨¥¤©£©¦§©¨¦
y ef oeyla cnll dxezdälàk älàxn`p mdilry zepaxwd - ¥¤¨¥¤

z` EUrY' xn`p mdilry zepaxwd enk eidi ,'mFIl EUrY dN`M'¨¥¤©£©©£¤
mb jk ,xicz `edy meyn sqenl mcew cinzd myy myky ,'dN ¥̀¤
,ezenk xicz epi`y sqenl mcew xicz sqen ,mnvr mitqena ,o`k

.mei lk miaxw mpi` mdipyy s`
:`xnbd dywnåixddéôeâì déì éòaéî éàäzkxvp 'dl`k' zaiz - §©¦¨¥¥§¥

.df oic dpnn yexcl ozip ji`e ,zxzein dpi`e ,weqtd sebl
:`xnbd zayiináBzëéð ,ïk íàaezkl dxezd dlki -eNòz älà' ¦¥¦§¥¤©£

,'íBiìyxec ,zxzein `idy s"k ze`dne .'dl`k' aezkl jixv oi`e ©
.'dl`k dl`' `rli` iax
:aeyiid z` `xnbd dgecáúk éàweqtdúòáL íBiì eNòz älà' ¦¨©¥¤©£©¦§©

,'íéîiä,'dl`k' `leì älà ,àðéîà äåäéãéî ïéà) íéîiä úòáL ©¨¦£¨¨¦¨¥¤§¦§©©¨¦¦¦¦
(àì àðéøçàmiwlgzn mixen`d miyakd zrayy xne` iziid - ©£¦¨Ÿ

cnll ,'dl`k' xn`p okle .cg` yak mei lka ,gqtd ini zrayl
.dyxcl zxzein s"k ze`d oi`e ,mei lk miyak dray miaixwny

xne` iziid `l 'dl`' xn`p did m` mb :diigcd lr `xnbd daiyn
ixdy ,jkáéúk 'íBiì'EUrY dN`' xn`p -mFIl,'mini zraW ©§¦¥¤©£©¦§©¨¦

zxzein s"k ze`d ok m`e .mei lka eyri jky rnyn 'meil' zaizne
.dyxcl

:dywne `xnbd zxfegézkàådf oi` oiicr 'meil' xn`py s` - §©©¦
'dl`' xn`p did m`e ,witqnàîéàwlgzn weqtdy xne` iziid - ¥¨

d zepaxwd z`y cnln 'mFIl EUrY dN`' xn`py dny ,mipylälà ¥¤©£©¥¤

zeyrl yiíBiì,oey`xdáàéîBé øàL ìgqtd ini zyy x`ya - ©£¨§¨¥
änk àðòãé àì,sqenl aixwdl zepaxw dnk mircei ep` oi` - Ÿ¨©§¨©¨

micnl ep` ''dl ggip gix dX` mgl mini zraW' xn`py dnny¦§©¨¦¤¤¦¥¥©¦Ÿ©©
x`y ly sqend edn x`ean `l j` ,sqen miaixwn gqtd ini lkay
zraW mFIl EUrY dN`M' weqtdy xnel ,'dl`k' xn`p okle .minid¨¥¤©£©¦§©
`vnp aeye .dfd oaxwd z` miaixwn mei lkay ,cg`k `xwp 'minï¦

.zxzein dpi` s"k ze`dy
ixdy ,jk xne` iziid `l 'dl`' xn`p did m` mb :`xnbd zvxzn

,'eNòz' àø÷ øîào`kn rnyne,úBåL úBiNòä ìk eäiL ¨©§¨©£¤§¨¨£¦¨
,minid x`y ly diiyrl dey didz oey`xd meid ly diiyrdy

.zxzein s"k ze`d ok m`e ,'dl`k' aezkl jk myl jixv oi`e
xiczd mitqen ipya mby oipn dl`yl xg` aeyii d`ian `xnbd

:mcew,øîà ééaà`ed mb cnlp df oicàø÷c dôebîweqt eze`n - ©©¥¨©¦¨¦§¨
zlrl xW` xwAd zlr caNn' xn`py ,dpynd d`iady envr¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©
meyn ,xicz aygp cinzd wx `ny epiywdy dn lre .'cinYd©¨¦

,iia` aiyn ,mei lk axwyàø÷ àîéì ,ïk íàwx weqtd xn`i - ¦¥¥¨§¨
÷BzLéúå ,'ø÷aä úìBò ãálî'reci ixdy ,jkn xzei xn`i `le - ¦§©©©Ÿ¤§¦§

zeaizde ,cinz zler `id xwead zlery'ãéîzä úìBòì øLà'£¤§©©¨¦
éì änìminicwny daiqdy yxtl `a aezkd ,`l` .exn`p dnl - ¨¨¦

ick ,xicz `edy iptn `id cinzd z`íBc÷éz àøéãúc Cäc øîéîì§¥©§©¦§¦¨¦§
.mei lk axw epi` m` elit`e ,mcew xiczd mewn lkay cnll -

äðùî
:zepaxwd zceara dnicwd ipic z` x`al dkiynn dpyndìkxac ¨

Lce÷îäxzei,Bøéáçî,xzei yecw `ed eiably xac ea yiy xnelk ©§¨¥£¥
Bøéáç úà íãB÷.ezenk ycewn epi`y ¥¤£¥

z`hg ehgyp m` :df llk mda bdepy mipey mipte` zhxtn dpynd
,mdipy ly mcd z` wexfl mikixve ,dlereíãB÷ úàhçä íc©©©¨¥

ìwxfidiptl,äìBòä íã,xzei ycewn z`hgd mcyàeäL éðtî §©¨¨¦§¥¤
ävøî.dlecb dxtk zekixv ody ,zxk oypery zexiar lr xtkne §©¤

,gafnd lr mxihwdl mikixve ,mnc wxfpe dlere z`hg ehgyp m`
éøáéàdïéîãB÷ äìBòmcew mixhwen -éøeîéàìdúàhçmixai`d - ¥§¥¨§¦§¥¥©¨

,gafnd lr miaxwy z`hg oaxwnL éðtîdlerd oaxwìéìk àeä ¦§¥¤¨¦
íéMéàìxhwen -wlg wx mixihwn z`hgae ,gafnd lr elek ¨¦¦

.mixai`dn
zaxwdì úîãB÷ úàhçzaxwddîcL éðtî ,íLàz`hgd ly ©¨¤¤§¨¨¦§¥¤¨¨
ïzéðodkd ici lròaøàìdúBðø÷my`d mce ,gafnd ly zepitd - ¦¨§©§©§¨

dwixfd xg` x`ypy mcd ,z`hgay ,cere .zepxw izy lr wx wxfp
jtypãBñéä ìò.df oic xn`py epivn `l my`a eli`e ,gafnd ly ©©§

e äãBzì íãB÷ íLàløéæð ìéàmeza minlyl xifpd `iany li` - ¨¨¥§¨¥¨¦
,ezexifp iniL éðtîmy`d,íéLã÷ éLã÷ àeäxifp li`e dcezde ¦§¥¤¨§¥¨¨¦

.milw miycw md
dì íéîãB÷ øéæð ìéàå äãBzzepaxw x`yïäL éðtî ,íéîìL ¨§¥¨¦§¦§§¨¦¦§¥¤¥

ïéìëàðwx mlk`l xzen -ìjynãçà íBé,cg` dlileminlyde ¤¡¨¦§¤¨
.dlile mini ipyl milk`påy ,ceríçì ïéðeòèli`e dcezd mr - §§¦¤¤

`iadl jixv xifp.`l minlyd mre ,mingl
øBëáì ïéîãB÷ íéîìMä,dxedh dndaïzî ïéðeòè ïäL éðtîizy ©§¨¦§¦¦§¦§¥¤¥§¦©©

ody zepznòaøà,gafnd lr mncn,zg` dpzn wx oerh xekade ©§©
å]miperhy ,cer,äëéîñoaxwd y`x lr eici z` gipn oaxwd lray §§¦¨

,egek lka eilr orype`l xekadeå ,[mi`ian minlyd mry ,cer §
,íéëñðxekad mre ,mikqpl oiie ,dgpnl onya zaxern zleq mdy §¨¦

,`låyi minlyay ,cer,÷BLå äæç úôeðzlr mze` ozep odkdy §§©¨¤¨
dlrne `iane jilene ,mdici zgz eici z` gipne ,milrad ici

.dtepz oi` xekaae ,cixene
øNòîì íãB÷ øBëaä,dndaBúMeãwL éðtîdryn `id xeka ly ©§¥§©£¥¦§¥¤§¨

`viyíçøîdndak dpnpy onfn wx yecw xyrnde ,en` ¥¤¤
.zixiyrdåxekady ,cerìëàðwx,íéðäkìlkl lk`p xyrnde §¤¡¨©Ÿ£¦
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àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd oicl xewnd z` zxxan `xnbdéðä àðî§¨¨¥

éléîixai`e ,dler mcl mcew z`hg mcy ,df oic epcnl okidn - ¦¥
.z`hg ixeni`l mincew dler
n `ed xewnd :`xnbd daiynïðaø eðzc,`ziixaadxeza xn`p §¨©¨¨

(g g xacna),okyna mzcear zligzl miield ly mkepig xcqaøôe'©
.'úàhçì çwz ø÷a ïá éðL,df weqt cnln dn ,`ziixad zl`ey ¥¦¤¨¨¦©§©¨

íéðL ïäL ãnìì àa íà,mixt ipy zgwl jixvy -øîàð øák éøä ¦¨§©¥¤¥§©¦£¥§¨¤¡©
okn xg`l(ai g my),'äìò ãçàä úàå úàhç ãçàä úà äNòå'm`e ©£¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨

,ok m` ,mixt ipy mi`iany mircei ep` okøîBì ãeîìz äîdn - ©©§©
weqtd cnln.'úàhçì çwz ø÷a ïá éðL øôe',`l`ìBëiL- ©¥¦¤¨¨¦©§©¨¤¨

epiidyxnel milekiàäzLdäNòî ìëì úîãB÷ úàhçd,äìBò ¤§¥©¨¤¤§¨©£¥¨
,mixeni`d zxhwdl oiae mcd zwixfl oiaïá éðL øôe' øîBì ãeîìz©§©©¥¦¤

,'úàhçì çwz ø÷aixd`le dipy daxwy ,'ipy xt' `id z`hgdy ¨¨¦©§©¨
e .dpey`xéàe' weqtd wx azkp did m`e -éðL øôgwz xwa oa ¦©¥¦
,'z`hglìBëéyàäzdãeîìz ,äéNòî ìëì úàhçì úîãB÷ äìBò ¨§¥¨¤¤§©¨§¨©£¤¨©§

,'äìBò ãçàä úàå úàhç ãçàä úà äNòå' øîBìz`hgdy ©©£¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨¨
.dlerl zncew `idy o`kne ,dligz dxkfedàädf xac -ãöék ¨¥©

`l` ,zncew z`hgd e` zncew dlerd m`d ,eayiil ozipíc©
díãì íãB÷ úàhçdL éðtî äìBò`ed'åë äìBò éøáéà ,ävøn ©¨¥§©¨¦§¥¤§©¤¥§¥¨

tn ,z`hg ixeni`l oincew.miyi`l lilk `edy ip
:`xnbd dywnéànàåz`hgd mc ly zepznd zrax` lk recn - §©©

wxy xn`p ,dlerd mcl zencewàúéén÷ äðzî,dpey`xd - ©¨¨©©§¨
äøtëîc,zxtkny ef `idy -íBc÷éz,dlerd mclðäåàì C- ¦§©§¨¦§§¨¨Ÿ

.`l zepznd x`ye
:`xnbd zvxznàëä ,àðéáø øîàmcy cnlp epnny ,df weqta - ¨©©¦¨¨¨
,mcew z`hgdúàhçami`ianyíiåìämzcear zligz zra §©©©§¦¦

ïðé÷ñò,xaecn -c áb ìò óàåef z`hgéîc äìBò ékdnec - ¨§¦©§©©©§¦¨¨¥
lkn ,miield z` jepgl `l` ,`hg lr d`a dpi` ixdy ,dlerl

mewnàðîçø øîà÷y d"awd xn` -íBc÷éz àéä,gkene .dlerl ¨¨©©£¨¨¦¦§
dfne ,dlerl mcew ,xtkn epi`y s` ,'z`hg' mya `xwpd xac lky

l zencew eidiy ,z`hgd mc ly zepznd x`yl micnls` ,dler
.zextkn opi`y

:sqep uexizéøîà àáøòîay ,evxiz l`xyi ux`a -ìéàBä §©£¨¨¨§¦¦
ìéçúäåodkdazpizpdúBðzndpey`x dpzn ixdy ,z`hgd ly §¦§¦¦©¨

okl ,zncewøîBb.z`hgd mc lk z` zzl ¥
:df oicl rbepa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàepiptl yi m`íc ¦©§¨§©

úàhç,ewxfl jixvyäìBò éøáéàå,mxihwdl mikixvyïäî äæéà ©¨§¥§¥¨¥¤¥¤
.íãB÷m`dL éðtî íãB÷ úàhç íc`edàîìéc Bà ,ävøne` - ¥©©¨¥¦§¥¤§©¤¦§¨
ile`.íéMéàì ìéìk ïäL éðtî ,ïéîãB÷ äìBò éøáéà¥§¥¨§¦¦§¥¤¥¨¦¨¦¦

,òîL àzdpyna epipyy,'äìBò íãì íãB÷ úàhç íc'rnyne ¨§©©©¨¥§©¨
wxyíéã÷c àeä äìBò íãìla` ,dler mcl wx mcew z`hg mc - §©¨§¨¦

íéã÷ àì äìBò éøáéàì.mcew epi` - §¥§¥¨Ÿ¨¦
:`xnbd dgecî ,äaøcàa epipyy dnïéîãB÷ äìBò éøáéà' àôéq ©§©¨¦¥¨¥§¥¨§¦

'úàhç éøeîéàì,jtidl rnynyíéã÷c àeä úàhç éøeîéàì- §¥¥©¨§¥¥©¨§¨¦
la` ,z`hg ixeni`l wx mincew dler ixai`íéã÷ àì úàhç íãì§©©¨Ÿ¨¦

.mincew mpi` -
:`xnbd zniiqndpéî òîLîì àkéì àäî àlàoi` epizpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨

miccvd ipyl zernyn da yi ixdy ,mcew mdn cg`y heytl.
:sqep wtqäìBò íc ,eäì àéòaéà,wxfidl jixvyúàhç éøeîéàå ¦©§¨§©¨§¥¥©¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migaf(ipy meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd oicl xewnd z` zxxan `xnbdéðä àðî§¨¨¥

éléîixai`e ,dler mcl mcew z`hg mcy ,df oic epcnl okidn - ¦¥
.z`hg ixeni`l mincew dler
n `ed xewnd :`xnbd daiynïðaø eðzc,`ziixaadxeza xn`p §¨©¨¨

(g g xacna),okyna mzcear zligzl miield ly mkepig xcqaøôe'©
.'úàhçì çwz ø÷a ïá éðL,df weqt cnln dn ,`ziixad zl`ey ¥¦¤¨¨¦©§©¨

íéðL ïäL ãnìì àa íà,mixt ipy zgwl jixvy -øîàð øák éøä ¦¨§©¥¤¥§©¦£¥§¨¤¡©
okn xg`l(ai g my),'äìò ãçàä úàå úàhç ãçàä úà äNòå'm`e ©£¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨Ÿ¨

,ok m` ,mixt ipy mi`iany mircei ep` okøîBì ãeîìz äîdn - ©©§©
weqtd cnln.'úàhçì çwz ø÷a ïá éðL øôe',`l`ìBëiL- ©¥¦¤¨¨¦©§©¨¤¨

epiidyxnel milekiàäzLdäNòî ìëì úîãB÷ úàhçd,äìBò ¤§¥©¨¤¤§¨©£¥¨
,mixeni`d zxhwdl oiae mcd zwixfl oiaïá éðL øôe' øîBì ãeîìz©§©©¥¦¤

,'úàhçì çwz ø÷aixd`le dipy daxwy ,'ipy xt' `id z`hgdy ¨¨¦©§©¨
e .dpey`xéàe' weqtd wx azkp did m`e -éðL øôgwz xwa oa ¦©¥¦
,'z`hglìBëéyàäzdãeîìz ,äéNòî ìëì úàhçì úîãB÷ äìBò ¨§¥¨¤¤§©¨§¨©£¤¨©§

,'äìBò ãçàä úàå úàhç ãçàä úà äNòå' øîBìz`hgdy ©©£¥¤¨¤¨©¨§¤¨¤¨¨
.dlerl zncew `idy o`kne ,dligz dxkfedàädf xac -ãöék ¨¥©

`l` ,zncew z`hgd e` zncew dlerd m`d ,eayiil ozipíc©
díãì íãB÷ úàhçdL éðtî äìBò`ed'åë äìBò éøáéà ,ävøn ©¨¥§©¨¦§¥¤§©¤¥§¥¨

tn ,z`hg ixeni`l oincew.miyi`l lilk `edy ip
:`xnbd dywnéànàåz`hgd mc ly zepznd zrax` lk recn - §©©

wxy xn`p ,dlerd mcl zencewàúéén÷ äðzî,dpey`xd - ©¨¨©©§¨
äøtëîc,zxtkny ef `idy -íBc÷éz,dlerd mclðäåàì C- ¦§©§¨¦§§¨¨Ÿ

.`l zepznd x`ye
:`xnbd zvxznàëä ,àðéáø øîàmcy cnlp epnny ,df weqta - ¨©©¦¨¨¨
,mcew z`hgdúàhçami`ianyíiåìämzcear zligz zra §©©©§¦¦

ïðé÷ñò,xaecn -c áb ìò óàåef z`hgéîc äìBò ékdnec - ¨§¦©§©©©§¦¨¨¥
lkn ,miield z` jepgl `l` ,`hg lr d`a dpi` ixdy ,dlerl

mewnàðîçø øîà÷y d"awd xn` -íBc÷éz àéä,gkene .dlerl ¨¨©©£¨¨¦¦§
dfne ,dlerl mcew ,xtkn epi`y s` ,'z`hg' mya `xwpd xac lky

l zencew eidiy ,z`hgd mc ly zepznd x`yl micnls` ,dler
.zextkn opi`y

:sqep uexizéøîà àáøòîay ,evxiz l`xyi ux`a -ìéàBä §©£¨¨¨§¦¦
ìéçúäåodkdazpizpdúBðzndpey`x dpzn ixdy ,z`hgd ly §¦§¦¦©¨

okl ,zncewøîBb.z`hgd mc lk z` zzl ¥
:df oicl rbepa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàepiptl yi m`íc ¦©§¨§©

úàhç,ewxfl jixvyäìBò éøáéàå,mxihwdl mikixvyïäî äæéà ©¨§¥§¥¨¥¤¥¤
.íãB÷m`dL éðtî íãB÷ úàhç íc`edàîìéc Bà ,ävøne` - ¥©©¨¥¦§¥¤§©¤¦§¨
ile`.íéMéàì ìéìk ïäL éðtî ,ïéîãB÷ äìBò éøáéà¥§¥¨§¦¦§¥¤¥¨¦¨¦¦

,òîL àzdpyna epipyy,'äìBò íãì íãB÷ úàhç íc'rnyne ¨§©©©¨¥§©¨
wxyíéã÷c àeä äìBò íãìla` ,dler mcl wx mcew z`hg mc - §©¨§¨¦

íéã÷ àì äìBò éøáéàì.mcew epi` - §¥§¥¨Ÿ¨¦
:`xnbd dgecî ,äaøcàa epipyy dnïéîãB÷ äìBò éøáéà' àôéq ©§©¨¦¥¨¥§¥¨§¦

'úàhç éøeîéàì,jtidl rnynyíéã÷c àeä úàhç éøeîéàì- §¥¥©¨§¥¥©¨§¨¦
la` ,z`hg ixeni`l wx mincew dler ixai`íéã÷ àì úàhç íãì§©©¨Ÿ¨¦

.mincew mpi` -
:`xnbd zniiqndpéî òîLîì àkéì àäî àlàoi` epizpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨

miccvd ipyl zernyn da yi ixdy ,mcew mdn cg`y heytl.
:sqep wtqäìBò íc ,eäì àéòaéà,wxfidl jixvyúàhç éøeîéàå ¦©§¨§©¨§¥¥©¨

,mxihwdl mikixvy.íãB÷ ïäî äæéàm`d,íãB÷ äìBò ícmeyn ¥¤¥¤¥©¨¥
ìéìk çkî éúà÷c,gafnd lr elek axwy oaxwn mi`ay -Bà §¨¨¥¦Ÿ©¨¦

,ïéîãB÷ úàhç éøeîéà àîìécmeynøtëî çkî éúà÷cmi`ay - ¦§¨¥¥©¨§¦§¨¨¦¦Ÿ©§©¥
.zezixk iaiig lr xtkny oaxwn

,òîL àzdpyna epipyy,'äìBò íãì íãB÷ úàhç íc'rnyne ¨§©©©¨¥§©¨
wxyíéã÷c àeä úàhç ícmcewy `ed -éøeîéà ìáà ,äìBò íãì ©©¨§¨¦§©¨£¨¥¥

àì úàhç.dler mcl mincew ©¨Ÿ
:`xnbd dgecî ,äaøcàa epipyy dnïéîãB÷ äìBò éøáéà' àôéq ©§©¨¦¥¨¥§¥¨§¦

'úàhç éøeîéàì,jtidl rnynwxyéîã÷c àeä äìBò éøáéàmd - §¥¥©¨¥§¥¨§¨§¦
mincewyàì äìBò íc ìáà ,úàhç éøeîéàì.z`hg ixeni`l mcew §¥¥©¨£¨©¨Ÿ

:`xnbd zniiqn.äpéî òîLîì àkéì àäî àlà¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
:sqep wtq,eäì àéòaéàíãB÷ ïäî äæéà ,íLà íãå äìBò íc ¦©§¨§©¨§©¨¨¥¤¥¤¥

m`d ,wxfidlícd,íãB÷ äìBòmeynìéìk çkî éúà÷c`ay - ©¨¥§¨¨¥¦Ÿ©¨¦
,gafnd lr elek axwy oaxwníc àîìéc Bàdéúà÷c) ,íãB÷ íLà ¦§¨©¨¨¥§¨¨¥

(çkîøtëîc.xtkn `edy meyn - ¦Ÿ©¦§©¥
,òîL àzdpyna epipyy,'äìBò íãì íãB÷ úàhç íc'rnyne ¨§©©©¨¥§©¨

,mcew z`hg mc wxy,àì íLà íc ìáàmc mby exn` `l ixdy £¨©¨¨Ÿ
.mcew my`

e ,mcew my` mc mby okzi :`xnbd dgecéðúéîì éòaéàc àeä ïéãá§¦§¦¨¥§¦§¥
dpyna zepyl jixv `pzd did ok` -íLà íc','dler mcl mcew ©¨¨

,my`n dxeng z`hg ixdy ,mcew z`hg mc mby mircei epiide
å,ok `pzd hwp `ly mrhdàôéñ éðúéîì àòác éãééàxg`n - §©§¥¦§¨§¦§¥¥¨

y `tiqa zepyl dvxy,úàhç éøeîéàì ïéîãB÷ äìBò éøáéàmye ¥§¥¨§¦§¥¥©¨
,'z`hg' mewna 'my`' hewpl xyt` i`àðz éàc`pzd did m`y - §¦¨¨

oincew dler ixai`' dpeyà äåä ,'íLà éøeîéàì,àðéîwxy §¥¥¨¨£¨£¦¨
éîã÷c àeä íLà éøeîéàìla` ,mincew dler ixai`y `ed - §¥¥¨¨§¨§¦
éîã÷ àì úàhç éøeîéàìz`hg ixdy ,mincew dler ixai` oi` - §¥¥©¨Ÿ¨§¦

e ,my`n dxengàðz éëä íeMî`pzd dpy jk meyn -'úàhç' ¦¨¦¨¨©¨
.`tiqa oiae `yixa oia ,'my`' `le

:ztqep di`x,òîL àzdpyna epipyy,'íLàì íãB÷ úàhç' ¨§©©¨¥¨¨¨
y rnyneíLàì déì äîã÷c àeä úàhçzncew z`hg wx - ©¨§¨§¨¥¨¨¨

,my`l,àì äìBò ìáàzncew dler' hwep `pzd did ok m` ixdy £¨¨Ÿ
dnae .dlerl mb zncew z`hg ixdy ,z`hg oky lke ,'my`l

,o`k xaecnåàì éàîd zwixfa xaecn `l m`d -,ícmcy gkene ©¨¨
.my` mcl mcew epi` dler

:`xnbd dgecàì`l` ,mcd zwixf lr xaecníéøeîéààlr - Ÿ©¥¦
di`x o`kn oi`e ,my` ixeni`l mincew z`hg ixeni`y ,mixeni`d

.mcd iabl
énð à÷écn mb ,mixeni` lr o`k xaecny wiicl yi -éðz÷cdnn - ©§¨©¦§¨¨¥

jk xg` epipyyïzéð dîcL éðtî','ceqid lr zepxw rax`lòîL ¦§¥¤¨¨¦¨§©
dpéî` ixdy ,mcd lr xaec `l okl mcewy rnyn -eid ok m ¦¨

.'ozip dncy iptn' `le ,'ozip `edy iptn' mihwep
:dpyna epipy'åë úîãB÷ úàhçrax`l ozip dncy iptn my`l ©¨¤¤

:`xnbd dywn .ceqid lr zepxwíéã÷ íLà ,äaøcàzeidl jixv - ©§©¨¨¨¨¦
,z`hgl mcewäáöé÷ Bì Lé ïkLdey zeidl jixvy ,xeriy - ¤¥¤¦§¨

.`edy lk dey elit`e ,xeriy oi` z`hgle ,mirlq izy zegtl
:`xnbd zayiinéëä eléôàmewn lkn ,ef dlrn my`l yiy s` - £¦¨¦
éãò çaæîc éeaéøólr zecear xzei da miyery ,z`hgd zlrn - ¦§¦§¥©¨¦
.dticr ,gafnd
:dpyna epipy'åë äãBúì íãB÷ íLàiycw `edy iptn xifp li`e ¨¨¥§¨

:`xnbd dywn .miycwéîã÷ øéæð ìéàå äãBzä ,äaøcàeidi - ©§©¨©¨§¥¨¦¨§¦
,my`l mincewíçì ïéðeòè ïkL,mingl mdnr `iadl jixv - ¤¥§¦¤¤

.mingl oi` my`ae
:`xnbd zayiin,éëä eléôà`edy my`éôéãò ,íéLã÷ éLã÷- £¦¨¦¨§¥¨¨¦£¦¦

.sicr
:dpyna epipy'åë øéæð ìéàå äãBzody iptn ,minlyl mincew ¨§¥¨¦

:`xnbd dywn .mgl oiperhe cg` meil oilk`píéîìL ,äaøcà©§©¨§¨¦
éîã÷,xifp li`le dcezl mincew eidi -ïkLminlyïðLémb mi`a - ¨§¦¤¥¤§¨

aoaxwk øeaéömi`ay my,ãéçéamr cgi mi`ian zereayd bgay §¦§§¨¦
xifp li`e dceze ,xeaiv inly `edy 'zxvr iyak' oaxw mgld izy

.cigi oaxwk wx mi`a
:`xnbd zayiin,éëä eléôàxifp li`e dcezdy,ãçà íBéì ïéìëàð £¦¨¦¤¡¨¦§¤¨

éôéãò.miticr - £¦¦
:df oicl rbepa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàaixwdl mikixvyk ¦©§¨§
.íãB÷ ïäî äæéà ,øéæð ìéàå äãBzm`däðeòè ïkL ,äîã÷ äãBz ¨§¥¨¦¥¤¥¤¥¨¨§¨¤¥§¨

dnir `iadl jixv -íçì éðéî äòaøàmre ,mipey mibeq drax`n ©§¨¨¦¥¤¤
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`oifgeקכד mipy` cenr v sc ± oey`x wxtzereay

.ìåâéô íåùî ïäéìò ïéáééç ïéàålk eaxw `le mcd odilr wxfp `ly ink edl iedc

:odixizn.øúåð íåùîå(fi `xwie) aizkck epnf jeza dlik`a xyaa `l` xzep oi`c

:'ebe zxgnne lk`i mkgaf meia.óåâä úàîåè íåùîå(:dk sc) zegpna 'ixn`ck

meyn eilr oiaiig oi` oixedhl xzip oi`y d`neh meyn eilr oiaiig oixedhl xzipd

xy`n d`nehl eaxzi`c oixeni`e d`neh

`ed dwixf xg`lc eaxzi` xyac `inec 'dl

`l ipde dwixf iptl `le ediilr aiignc

:dwixf edl `ipd`åàì éàî.åäðéìééò øãäá
ikd 'it`e ibilt dwixf zrya i`ebl eedc

meyn dwixf edl `ipd` `lc `"x xn`w

:`veia eliqti`c.éàøáà åäðúéàãázrya

:dwixf.øîàã àåä àôô áø àäåzegpna

e`viy mgld izy iab (:fn sc) zlkzd wxta

iaxe `"x inp ibiltc dwixfl dhigy oia

:`aiwr.éâéìô àì ò"ë éàøáà åäðúéàãá
:dwixf edl `ipdn `lcàçáéæã äéôåâ åàìã

.àåäe`lc exzyin `w miyak zwixfac

dcen i`xa` edpzi`c lk jkld `ed ediiteb

:dwixf edl `ipdn `lc r"xïðùé úåçðî
.øåáöáepi` ser .mgld izye xnerd zgpn

cigid aixwde (ci sc dxenz) `ipzc xeava

:ser oi`ian xeav oi`e ser `ianàèåç úçðî
.äáãð úçðîì úîãå÷ã àéäzxtknc meyn

:`l dheq zgpn la`.éîð àäåd`a dheqc

:`hg lr.'åâå úàèçì øùà úà áéø÷äå
:aizk lewd zrinya.áà äðá äæmrh dlz

:z`hg my liaya ezncwdäîäá úàèç
.àðîçø éáøãî äîäá úìåòìlirl `ipzc

:'ebe xwa oa ipy xteúìåòì óåòä úàèç
.äîäáezpy oa yak dxiyr zclei oebk

:(ai `xwie) z`hgl xez e` dpei oae dlerl

.úàèç äôìçúðù íå÷î ìëoi`a zeterde

(d `xwie) ycwn `nhna oebk zelca dizgz

izy dtlgzp zelcae dnda z`hg exwirc

:mixez.úîãå÷ úàèçz`hgl aizkc

:`ed z`hg xwirc meyn dpey`x.ïàëå
zcleiadndade `a `ed dler zgz serdy

cg` da aizkck zncew dler dzid xwir

:z`hgl cg`e dlerlíéðùù íå÷î ìëå
.úîãå÷ úàèç ãçà úçú íéàáoebk

z`hg zgz zeterd izy ycwn `nhna

aiiegn did `l zexiyra ixdy oi`a od cg`

zgz `a oi`y zcleia o`ke z`hg `l`

zexiyra eli`c dlerd ser `l` dndad

:dnda zler mr z`hgl ser `izn ded inp

.úîãå÷ äìåòzclei dnda ly dler `nl`

oincew oitilg s` ixdy z`hgl zncew

zncew serd z`hg opz oizipzne z`hgl

:dnda zlerl.áåúëä äîéã÷ä äàø÷îì
ozceara la` dligz oipra z`xwp `dzy

:a` dpa dfn oxn`cke zncew z`hg
éàî
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ïéàåepiidc d`xp d`neh meyn 9 oiaiig oi`c i`d .`nhe xzep lebit meyn odilr oiaiig

cr axwil ie`x oi` dfe axwil xykeda (:dn sc) y"a seqa lirl xn`ck `nrh

:xg` mrh 'it qxhpewae dwixf xg`àäår"kc i`xa` edpzi`ca xn`c `ed `tt ax

n sc zegpn) zlkzd wxta `tt axc dizlin .t"ldhigy oia e`viy mgld izy iab (:f

:dfl df oia welig oi`c c"qe dwixflàðîipd

mcl mcew z`hg mc iab lirl .'ek x"zc ilin

'ipzna `nrh 'tnc b"r` `xw irac `gip dler

z`hgc rnync cg i`xw ixz `ki`c meyn

`kd la` zncew dlerc rnync cge zncew

serd z`hgc meyn il wetiz `xw l"l dyw

da ipdn `l dxhwd da zilc oeik `nye dvxn

:`nrh i`d

úàèç`d z"`e .dnda zlerl zncew dnda

mcl mcew z`hg mc `yix dil `pz

dlera 'it` 'ireny`l jixhvi`c l"ie dler

:dyicwda oke ipzwck z`hg myl d`ad

úàèç`de .a` dpa dfn dnda zlerl serd

a` dpa df (.hp migqt) hgyp cinz 'ta 'ixn`c

ol `niiwe zelerl encwiy ze`hgd lkl

zvw dyw dnda zlerl serd z`hg elit`c

rnyn `l `d 'ek ol `niiwe xn`w i`nc oeyld

dyw cere dcegl `zlin jd `l` ith a` oipan

:ze`hgd lkl xn`wc `d

äàø÷îì'hpewa yxit .aezkd dnicwd

dligz oipra z`xwp `dzy

miig x"d yxtne df `ed yecig dn dnize

z`hgd mcew dlerd yicwiy dligz dyicwdl

oke opzc `de zncew z`hg aixwdl la`

rnync b"r` zcleia ixiin `l 'ipzn dyicwda

dlerl zncew z`hg opzc dn lk`c zvw

'itl dywe dyicwda oke edpd lka daxwda

ilr ilwyn xne`d wxt oikxra opixn`c `dn

iaiig oze` oipkynn oi` ze`hg iaiig (.`k sc)

oi` zeler iaiigy minrte oze` oipkynn zeler

zler `nip i` edpip i`n jixte oze` oipkynn

dl xyt` i`c meyn dpkynl v"`c 'it zclei

`ax xn`de dzler `iazy cr z`hg `iadl

miig x"d yexitk i`e aezkd dnicwd d`xwnl

k"` z`hgl mcew dler yicwdl dkixvc oeik

:odizy `iaz dgxk lre okynl v"`
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àèBç úçðî ,éëä eléôà .äðBáìe ïîL äðeòè ïkL ,úîãB÷¤¤¤¥§¨¤¤§¨£¦¨¦¦§©¥
úçðî ,eäì àéòaéà .úøtëîc ,àôéãò ,àèç ìò äàaä©¨¨©¥§£¦¨¦§©¤¤¦©§¨§¦§©
,äîã÷ äáãð úçðî .úîãB÷ ïäî Bæéà ,äáãð úçðîe äèBñ¨¦§©§¨¨¥¥¤¤¤¦§©§¨¨¨§¨
äèBñ úçðî ,àîìc Bà .äðBáìe (Bà) ïîL äðeòè ïkL¤¥§¨¤¤§¨¦§¨¦§©¨
àèBç úçðî' ,òîL àz .ïBò øøáì äàa ïkL ,äîã÷̈§¨¤¥¨¨§¨¥¨¨§©¦§©¥
úçðîì äîã÷c àeä ,àèBç úçðî .'äáãð úçðîì úîãB÷¤¤§¦§©§¨¨¦§©¥§¨§¨§¦§©

ñ úçðî àä .äáãð,úøtëî àéäL éðtî éðz÷ éî .àì ,äèB §¨¨¨¦§©¨Ÿ¦¨¨¥¦§¥¤¦§©¤¤
ìò äàa ,énð àäå .éðz÷ 'àèç ìò äàa àéäL éðtî'¦§¥¤¦¨¨©¥§¨¨¥§¨©¦¨¨©
Bæå ,ïéhéçä ïî äàa BfL ,Bæì úîãB÷ Bæ' ,òîL àz :àèç¥§¨§©¤¤¨¤¨¨¦©¦¦§
.äèBñ úçðîì äáãð úçðî ,åàì éàî .'ïéøBòOä ïî äàä¨¦©§¦©¨¦§©§¨¨§¦§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migaf(iyily meil)

,mdilr lg epi` xeqi`d ,lebit dyrp e`a epnny oaxwd m` okeïéàå§¥
ïäéìò ïéáéiçzxk mzlik` lr -íeMîzlik`,ìebétlg `l oke ©¨¦£¥¤¦¦
xeqi` mdilr,øúBð,mzaxwdl xzend onfd xg`l mexized m` ¨

àîèåmeyn zxk mdilr miaiig oi` ,sebd z`neha melk` m` oke - §¨¥
,d`neha miycw zlik`oaxw lr wx milg el` mixeqi`y meyn

,dwixf iptl e`viy el` mixeni`le ,oick gafnd lr wxfp ency
.dliren `l dwixfdàáé÷ò éaøe wleg,øîBàdliren dwixfdy ©¦£¦¨¥
okle ,el` mixeni`løúBð ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiçå ,ïäa ïéìòBî£¦¨¤§©¨¦£¥¤¦¦¨

.àîèå§¨¥
:ef zwelgna dpc `xnbdéâéìt eäðéìéiò øãäãa ,åàì éàîm`d - ©¨§©£©©§¦§§¦¦

,dwixfd iptl dxfrl mixeni`d z` qipkde xfgyk ewlgp `làäáe§¨
éâéìt,ewlgp df xacae -øîcxfril` iax -,øáñmiycw ixeni`y §¦¦§©¨©

dwixf iptl milwàöBéa éìñtéîokle ,dxfrdn e`vi m` milqtp - ¦©§¦§¥
,dwixfd iptl exfged m` elit` mdl dliren `l dwixfdøîeiax - ©

`aiwr,øáñdwixf iptl milw miycw ixeni`y,àöBéa éìñtéî àì ¨©Ÿ¦©§¦§¥
mdl dlirene ,e`vi `l eli`k df ixd dwixfd iptl exfged m` okle

.`liy xa `piax ly epica ewlgpy ,`vnpe .dwixfd
:`xnbd dgeceäðéìéiò øãäãa ,àtt áø øîàmqipkde xfgyk - ¨©©¨¨§©£©©§¦§
,dwixf mcewéâéìt àì àîìò élekdliren dwixfdy micen mlek - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

,milqtp mpi` dwixf mcew e`viy milw miycw ixeni`y meyn ,mdl
.`liy xa `piaxk `leéâéìt éàøáà eäðúéàãa ,àëäåo`ke - §¨¨¦§¦©§©§©§¦¦

,dwixfd zrya uega eid mixeni`dyk ewlgpøîc ,éâéìt àäáe- §¨§¦¦§©
xfril` iax,øáñyïéàdàöBiì úìòBî ä÷éøædliren `l - ¨©¥§¦¨¤¤©¥

,'`vei'a elqtp `l m` s` ,uega eidy mixeni`løîe`aiwr iax - ©
,øáñdyàöBiì úìòBî ä÷éøæ,uega eidy mixeni`l mb dliren - ¨©§¦¨¤¤©¥

.'`vei'a elqtp `ly lk
:`tt ax lr `xnbd dywnàäåixde -àtt áøenvrøîàc àeä §¨©¨¨§¨©

,zereayd bga axwy mgld izy oaxw iabl ,jtidl xg` mewna
mixzip mgld izye ,minlyl miyak ipy mi`ian enr cgiy
izy m` ,ewlgp my mbe ,el` miyak ipy ly mnc zwixfa dlik`a
miyakd eyrpe ,miyakd ly mcd zwixf iptl dxfrdn e`vi mgld
oi`e mgld izyl dliren `l dwixfdy xne` xfril` iaxy ,lebit
yie ,mdl dliren dwixfdy xne` `aiwr iaxe ,lebit meyn mda

y `tt ax x`ia mye ,lebit meyn mdaéàøáà eäðúéàãaxy`k - ¦§¦©§©§©
,dwixfd zrya uega eid mgld izyéâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¦

wxe ,mdl dliren dpi` dwixfdyéâéìt éàåeâì eäðéìéiòãa- ¦§©§¦§§©©§¦¦
wlgp dfa ,dwixfd mcew dxfga meqipkdykx`iay dnn jtidle ,e

.o`k mzwelgna
e ,zepey zewelgn izy o`k yi `tt ax itl :`xnbd zvxznéléî éðä̈¥¦¥

wx `ed ,dwixf mcew meqipkdyk `id zwelgndy my x`iay dn -
lézL éabdàçáéæc déôeb åàìc ,íçìsebn mpi` mgld izyy - ©¥§¥¤¤§¨¥§¦§¨

mlek okle ,envr ipta oaxw md `l` ,gafnd lr wxfp ency gafd
.dwixfd onfa uega eid m` mdl dliren `l dwixfdy micenìáà£¨

iablïéøeîéà,milw miycw lyàeä àçáéæc déôeâcwlg mdy - ¥¦§¥§¦§¨
y `tt ax x`an dfa ,oaxwd sebnéâéìt éàøáà eäðúéàãa- ¦§¦©§©§©§¦¦

lkay xaeq `aiwr iaxe ,dwixfd zrya uega eidyk `id mzwelgn
.gafd sebn mdy meyn ,dwixfd mdl dliren z`f

:dpyna epipy'åë ïéîãB÷ úBôBò.minc ipin ody iptn zegpnl §¦
:`xnbd dywnúBçðî ,äaøcàdpiidzúBîãB÷,zeterlïkL ©§©¨§¨§¤¥

zegpnïðLémb ze`a -aoaxwk øeaéöze`ay my,ãéçéaixdy ¤§¨§¦§§¨¦
ser eli`e ,xeaiv oaxwk ze`ad zegpn od mgld izye xnerd zgpn

:`xnbd zvxzn .xeaiv oaxwk `a epi`,éëä eléôàzeterd zlrn £¦¨¦
mdyéôéãò ,íéîã éðéî.dticr - ¦¥¨¦£¦¦

:dpyna epipy'åë àèBç úçðî`a `edy iptn dacp zgpnl mcew ¦§©¥
:`xnbd dywn .`hg lräáãð úçðî ,äaøcàdidzúîãB÷zgpnl ©§©¨¦§©§¨¨¤¤

,`hegïkLdacp zgpnäðeòèdilr wevil jixv -å ïîLdilr zzl ¤¥§¨¤¤§
äðBáì,:`xnbd zvxzn .`l `heg zgpnaeàèBç úçðî ,éëä eléôà §¨£¦¨¦¦§©¥

àôéãò ,àèç ìò äàaämeyn ,dticr -úøtëîc,`hg lrdlrne ©¨¨©¥§£¦¨¦§©¤¤

.xzei daeyg ef
:df oicl rbepa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàepiptl yi m`úçðî ¦©§¨§¦§©

äèBñ,dheq dy` ly dlra `iany dgpn -äáãð úçðîe- ¨¦§©§¨¨
,aixwdl mc` acpzdy,úîãB÷ ïäî Bæéàm`d,äîã÷ äáãð úçðî ¥¥¤¤¤¦§©§¨¨¨§¨
(Bà) ïîL äðeòè ïkL,äðBáìe,`l dheq zgpneàîìc Bàile` e` - ¤¥§¨¤¤§¨¦§¨

ïBò øøáì äàa ïkL ,äîã÷ äèBñ úçðîd`hg dy`d m` xxal - ¦§©¨¨§¨¤¥¨¨§¨¥¨
.`l e`

,òîL àzdpyna epipyyäáãð úçðîì úîãB÷ àèBç úçðî'iptn ¨§©¦§©¥¤¤§¦§©§¨¨
wxy rnyne ,'`hg lr `a `edyäîã÷c àeä àèBç úçðî`id - ¦§©¥§¨§¨

zncewy,äáãð úçðîì,`hg lr zxtkny meynàäy ixd -úçðî §¦§©§¨¨¨¦§©
äèBñ,zxtkn dpi`yàì.dacp zgpnl zncew ¨Ÿ

:`xnbd dgecéðz÷ éîzncew `heg zgpny epipy ike -àéäL éðtî ¦¨¨¥¦§¥¤¦
,úøtëîixdeéðz÷ 'àèç ìò äàa àéäL éðtî',epipy -énð àäå §©¤¤¦§¥¤¦¨¨©¥§¨¨¥§¨©¦

`id mb dheq zgpn -,àèç ìò äàady`d m` xxal d`ay ¨¨©¥§
.dacp zgpnl zncew `id mby okzie ,d`hg

,òîL àz,zegpn iabl `ziixaa epipyyäàa BfL ,Bæì úîãB÷ Bæ' ¨§©¤¤¨¤¨¨
.'ïéøBòOä ïî äàa Bæå ,ïéhéçä ïîzwqer dna ,`xnbd dpc ¦©¦¦§¨¨¦©§¦

,`ziixadåàì éàîzncwd lr xaecn `l m`d -äáãð úçðî ©¨¦§©§¨¨
mihgd on d`adäèBñ úçðîì.mixerydn d`ad §¦§©¨

`ziixady okzi :`xnbd dgecàìzncwda `l` ,jka zwqerúçðî Ÿ¦§©
àèBç,mihgdn d`adäèBñ úçðîìla` .mixerydn d`ad ¥§¦§©¨

.oer xxal d`ay iptn ,zncew dheq zgpny okzi dacp zgpnl
zncew `heg zgpny exn` recn ,ok m` :digcd lr `xnbd dywn

,mihgdn d`ay meynéì ÷etézzncew `idy cenll eid mileki - ¦¦
meynàäc`heg zgpn -àäå ,úøtëîdheq zgpn -.úøtëî àì §¨§©¤¤§¨Ÿ§©¤¤

:dywne `xnbd zxfegéàî àlàålr xaecny ,x`al jpevx dn - §¤¨©
äáãð úçðîz` mikixv recn dyw df itl mb ixd ,dheq zgpne ¦§©§¨¨

,mihgdn d`ay mrhdéì ÷etézmeynBæcdacp zgpn -äðeòè ¦¦§§¨
Bæå ,äðBáìe ïîLdheq zgpn -.äðBáìe ïîL äðeòè dðéà ¤¤§¨§¥¨§¨¤¤§¨
:`xnbd dwiqn[èé÷ð] éîòè éøzî ãç ,àlàmrh hwp `pzd - ¤¨©¦§¥©£¥¨¦

ipyk x`al okzi zn`ae ,hewpl leki didy mipy jezn cg`
gxkd oi` ixdy ,wtqd o`kn hytp `l ok m`e .mixe`iad

.dheq zgpne dacp zgpna zwqer `ziixady
:dpyna epipy'åë úîãB÷ óBòä úàhçzl`ey .serd zlerl ©©¨¤¤

:`xnbdéî éðä àðîél:`xnbd daiyn .df oic cnlp okidn -eðúc §¨¨¥¦¥§¨
,ïðaø,z`hgl cg`e dlerl cg` ,zeter ipy `iadl aiigy in iabl ©¨¨

weqta xn`p(g d `xwie).'äðBLàø úàhçì øLà úà áéø÷äå'zl`ey §¦§¦¤£¤©©¨¦¨
,`ziixadøîBì ãeîìz äî.df aezk epcnln dn -ãeîìz ïéàL ©©§©¤¥©§

øîBìeL ãnììz`hgd,äðBLàø áø÷zyøîàð øák éøäxg`l ©§©¥¤¦§©¦¨£¥§¨¤¡©
okn(i weqt my),'äìò äNòé éðMä úàå'z`hgdy cnll ick dfa ice §¤©¥¦©£¤Ÿ¨

.dligz daxw,àlàweqtäða äæzeidl `ed jexa yecwd,áà ¤¨¤¨¨¨
cnlnd ,ceqi xnelkìëìdúBàhç,mewn lkayì eîã÷iLzepaxw §¨©¨¤¦§§§

dïänò úBàaä äìBòóBòä úàhç ïéa ,zncew,óBòä úìBòìeïéá ¨©¨¦¨¤¥©©¨§©¨¥
äîäa úàhçzncewäîäa úìBòì,mcd zwixflúàhç eléôàå ©©§¥¨§©§¥¨©£¦©©

óBòäzncew.äîäa úìBòì,`xnbd zniiqneCkìämikixv okl - ¨§©§¥¨¦§¨
zncwdy ,zeyxc dnkóBòä úìBòì óBòä úàhçzcnlpîweqtd ©©¨§©¨¥

éðMä úàå'zncwd ,'htynk dler dyriúìBòì äîäa úàhç §¤©¥¦©©§¥¨§©
äîäazcnlp ,mcd zwixf iablàðîçø éaøcîd"awdy jkn - §¥¨¦§©¦©£¨¨

lirl x`eank ,dxeza z`f daix(:ht)zncwde ,úìBòì óBòä úàhç©©¨§©
äîäazcnlp'áà äða äf'î.xen`d a` oipadn - §¥¨¦¤¨¨¨

zlerl zncew serd z`hgy oicd lr `ziixan dywn `xnbd
:dndaøîBà øæòéìà éaø ,òîL àz,dipr zcleiay minrh dyly ¨§©©¦¡¦¤¤¥

zncew dlerd ,z`hgl cg` sere dlerl cg` ser d`iany
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.ìåâéô íåùî ïäéìò ïéáééç ïéàålk eaxw `le mcd odilr wxfp `ly ink edl iedc

:odixizn.øúåð íåùîå(fi `xwie) aizkck epnf jeza dlik`a xyaa `l` xzep oi`c

:'ebe zxgnne lk`i mkgaf meia.óåâä úàîåè íåùîå(:dk sc) zegpna 'ixn`ck

meyn eilr oiaiig oi` oixedhl xzip oi`y d`neh meyn eilr oiaiig oixedhl xzipd

xy`n d`nehl eaxzi`c oixeni`e d`neh

`ed dwixf xg`lc eaxzi` xyac `inec 'dl

`l ipde dwixf iptl `le ediilr aiignc

:dwixf edl `ipd`åàì éàî.åäðéìééò øãäá
ikd 'it`e ibilt dwixf zrya i`ebl eedc

meyn dwixf edl `ipd` `lc `"x xn`w

:`veia eliqti`c.éàøáà åäðúéàãázrya

:dwixf.øîàã àåä àôô áø àäåzegpna

e`viy mgld izy iab (:fn sc) zlkzd wxta

iaxe `"x inp ibiltc dwixfl dhigy oia

:`aiwr.éâéìô àì ò"ë éàøáà åäðúéàãá
:dwixf edl `ipdn `lcàçáéæã äéôåâ åàìã

.àåäe`lc exzyin `w miyak zwixfac

dcen i`xa` edpzi`c lk jkld `ed ediiteb

:dwixf edl `ipdn `lc r"xïðùé úåçðî
.øåáöáepi` ser .mgld izye xnerd zgpn

cigid aixwde (ci sc dxenz) `ipzc xeava

:ser oi`ian xeav oi`e ser `ianàèåç úçðî
.äáãð úçðîì úîãå÷ã àéäzxtknc meyn

:`l dheq zgpn la`.éîð àäåd`a dheqc

:`hg lr.'åâå úàèçì øùà úà áéø÷äå
:aizk lewd zrinya.áà äðá äæmrh dlz

:z`hg my liaya ezncwdäîäá úàèç
.àðîçø éáøãî äîäá úìåòìlirl `ipzc

:'ebe xwa oa ipy xteúìåòì óåòä úàèç
.äîäáezpy oa yak dxiyr zclei oebk

:(ai `xwie) z`hgl xez e` dpei oae dlerl

.úàèç äôìçúðù íå÷î ìëoi`a zeterde

(d `xwie) ycwn `nhna oebk zelca dizgz

izy dtlgzp zelcae dnda z`hg exwirc

:mixez.úîãå÷ úàèçz`hgl aizkc

:`ed z`hg xwirc meyn dpey`x.ïàëå
zcleiadndade `a `ed dler zgz serdy

cg` da aizkck zncew dler dzid xwir

:z`hgl cg`e dlerlíéðùù íå÷î ìëå
.úîãå÷ úàèç ãçà úçú íéàáoebk

z`hg zgz zeterd izy ycwn `nhna

aiiegn did `l zexiyra ixdy oi`a od cg`

zgz `a oi`y zcleia o`ke z`hg `l`

zexiyra eli`c dlerd ser `l` dndad

:dnda zler mr z`hgl ser `izn ded inp

.úîãå÷ äìåòzclei dnda ly dler `nl`

oincew oitilg s` ixdy z`hgl zncew

zncew serd z`hg opz oizipzne z`hgl

:dnda zlerl.áåúëä äîéã÷ä äàø÷îì
ozceara la` dligz oipra z`xwp `dzy

:a` dpa dfn oxn`cke zncew z`hg
éàî

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

ïéàåepiidc d`xp d`neh meyn 9 oiaiig oi`c i`d .`nhe xzep lebit meyn odilr oiaiig

cr axwil ie`x oi` dfe axwil xykeda (:dn sc) y"a seqa lirl xn`ck `nrh

:xg` mrh 'it qxhpewae dwixf xg`àäår"kc i`xa` edpzi`ca xn`c `ed `tt ax

n sc zegpn) zlkzd wxta `tt axc dizlin .t"ldhigy oia e`viy mgld izy iab (:f

:dfl df oia welig oi`c c"qe dwixflàðîipd

mcl mcew z`hg mc iab lirl .'ek x"zc ilin

'ipzna `nrh 'tnc b"r` `xw irac `gip dler

z`hgc rnync cg i`xw ixz `ki`c meyn

`kd la` zncew dlerc rnync cge zncew

serd z`hgc meyn il wetiz `xw l"l dyw

da ipdn `l dxhwd da zilc oeik `nye dvxn

:`nrh i`d

úàèç`d z"`e .dnda zlerl zncew dnda

mcl mcew z`hg mc `yix dil `pz

dlera 'it` 'ireny`l jixhvi`c l"ie dler

:dyicwda oke ipzwck z`hg myl d`ad

úàèç`de .a` dpa dfn dnda zlerl serd

a` dpa df (.hp migqt) hgyp cinz 'ta 'ixn`c

ol `niiwe zelerl encwiy ze`hgd lkl

zvw dyw dnda zlerl serd z`hg elit`c

rnyn `l `d 'ek ol `niiwe xn`w i`nc oeyld

dyw cere dcegl `zlin jd `l` ith a` oipan

:ze`hgd lkl xn`wc `d

äàø÷îì'hpewa yxit .aezkd dnicwd

dligz oipra z`xwp `dzy

miig x"d yxtne df `ed yecig dn dnize

z`hgd mcew dlerd yicwiy dligz dyicwdl

oke opzc `de zncew z`hg aixwdl la`

rnync b"r` zcleia ixiin `l 'ipzn dyicwda

dlerl zncew z`hg opzc dn lk`c zvw

'itl dywe dyicwda oke edpd lka daxwda

ilr ilwyn xne`d wxt oikxra opixn`c `dn

iaiig oze` oipkynn oi` ze`hg iaiig (.`k sc)

oi` zeler iaiigy minrte oze` oipkynn zeler

zler `nip i` edpip i`n jixte oze` oipkynn

dl xyt` i`c meyn dpkynl v"`c 'it zclei

`ax xn`de dzler `iazy cr z`hg `iadl

miig x"d yexitk i`e aezkd dnicwd d`xwnl

k"` z`hgl mcew dler yicwdl dkixvc oeik

:odizy `iaz dgxk lre okynl v"`
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`oifgeקכו mipya cenr v sc ± oey`x wxtzereay

.âçä éôñåîã åàì éàî:oincew miyak ipzwe dler miyake z`hg ied mixirycàì
.äáãð:dler mdipye.íéëñðá åáøúð ïëù 'åë íéìéàì íéøô åîã÷ éàî àîòèåxt

:oexyr yake mipexyr ipy li`e mipexyr dyly.äéìàá åáøúð ïëùeixeni` oiprl

iab dia ogky` gafnl ieaix cv edin lilk dleky opiniiw dlera `zydc b"r`e

:z`hge minlyøôì íãå÷ çéùî ïäë øô
.øáã íìòäsc) a"t zeixeda mrh yxetn

`di oey`x oey`xd xtd sxy xy`k (.bi

:eiyrn lkl dcrd xtlíãå÷ øáã íìòä øô
.äøæ äãåáò øôìdler dfe z`hg dfy

:zncew z`hg lirl oxn`eäøæ äãåáò øô
.äøæ äãåáò øéòùì íãå÷dler yi `nl`

:z`hgl zncew.àùéøî àîéàåxnelk

xt ipzwc `yixn oriiq `tiqn zazenc`

ipyne :dxf dcear xtl [mcew] xac mlrdäì
.'éøîà÷ àì àðéî ãçáil `gip i`ce `dc

:dncw z`hg `pin cgacéøúá 'éøîà éë
.éðéîz`hg ly ohw oin zxn`wc ol `iyw

'it`e zxn`wck dler ly lecb oinl mcew

xtc `kd `de dnda zlerl serd z`hg

:z`hg xiryl mcew dler.áéúë úèçì
dcrd ipirn m` dide jl gly zyxta

cg` xirye mzd aizke] 'ebe dbbya dzyrp

ze`hg x`yk epi`y xnel '` xqg zhgl

z`hg dler mr d`ad dxezay z`hg lky

:[zncew dler efe zncew.áéúë èôùîë
rnyn htynk ekqpe ezgpne `xw `edda

xte ezcear xcq jk e`xwn xcq htynk

:aizk `yixaíéùáëå íéøô àîéú åìéôà
.âçä éôñåîãlirl `ipzc oizipzn jd

htynkc dywz `l mixiryl oincew miyak

oipra xen`d xcqk rnyne eda aizk

:mipexg` miaezk 'ixiryeóåòä úàèç
.äîäá øùòîå äîäá úìåòå:oicner ozyly

.åîéâøú àëä:laaaéãò çáæ ïéî.ómicwie

zler eli`c dlere z`hg k"g`e xyrn

zxifbn serd z`hgl dncw ivn `l dnda

:aezkd.äîäá úìåòã úåáéùç äá àìééò
`idy xyrnn daeyg `ide dnr d`ay

z`hgd aezkd zxifbne lilke miycw ycw

:gaf oin efy it lr s`e zncewäúäáâàå
.øùòîîeay gaf oin my zeaiyg lhal

zeaiyg dze`l dizi` inp dlera `dc

micwi jkld aezkd zxifbn dil lihae

:xyrnl dlere dlerl serd z`hg'éðúî
.úåîùàì úåîãå÷z`hg aixwn did m`

dncy opzck zncew z`hg o`iade my`e

:ceqid lre zepxw 'c lr ozipàá àåäù éðôî
.òøåöîä úà øéùëäìz`iale miycwl

dxdhy diabl `ed zeaiyg jkld ycwn

:ea dielz.íéì÷ù óñëá ïéàáåaizkc

zelirn my`a milwy sqk jkxra (d `xwie)

li`cne ezpy oa yak aizkc xifp my`n ueg (.gn sc lirl) onwen edfi`a xn`ck li`a li`a xnb dtexg dgty my`e jkxra jkxra y"ba zelifb my`e ielz my` iz`e

:`ed mirlq izya e`l dpy oa yak mirlq izya mipy 'a oa.ïúìéëàá ïéîãå÷ êë:xekal minlye minlyl dceze dcezl my` my`l z`hg oebk i`w dlik` ipac edlek`

íéîìù.ùîà åàáù:ohgye meid cr edye dxfrlìù íùàå úàèçå.íåé:aixwdl oicner.ïéîãå÷ ùîà ìù íéîìùeaxwi oey`x e`ae li`ede jk lk ozedydl leflfc

:migafc `ztqeza yxtn oke oey`x.ïìåëáå:oilyeane oiwely oielv olke`l oebk ozlik`a zepyl mipdkd oi`yx oilk`pd lka.ìåñô éãéìxzep dyrpd miycw mrhy

:dxqe`'îâ.ùãå÷îå øéãúitqen zeler inp i` dvxn `edy iptn dler mcl mcew z`hg mc oxn`ck epnn ycewn dfe xicz df oicner z`hg mce cinz zler mc oebk

:ycewn dfe xicz df micner dcrd xte ycg y`x
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éàîixeni`l oincewc dler ixa`a `l` mca ixiin `l `nlc `iyw i`n dniz .bgc e`l

:opzck z`hg

úàèçezca` irainl `ki` ef `ira oirke .mcew odn dfi` xyrne dnda zlere serd

odn dfi` (.al sc) oiyecwc w"ta oa lyn c"nl m`e a` ceaike exiag zca`e

m`e a` ceaik `ki` ezca` mecwz mcew

oa lync c"nl [mcewc]`ki` m`e a` mecwz

(.al sc n"a) ze`ivn el`a xn`c exiag zca`

'ek el rnyi `l xifgz l` eia` dil xn` elit`

zncewc ezcia` `ki` exiag zcia` mecwz

:exiag zcia`líåã÷ú`ki` serd z`hg

serd z`hg mecwz dniz .dil micwc xyrn

lilk dleke dxeng `idy dnda zler dne e"wn

dl mcew serd z`hg xyrnl zncew gaf oine

epi` el zncew dnda zlere lilk epi`y xyrn

'ixn` e"w i`d ike dl mcew serd z`hgy oic

dne e"wn zay dgec dgivxc (:dl sc) oixcdpq

zay dze` dgec dgivx zay dgecy dcear

dgivx `dzy oic epi` dcear iptn zgcipy

serd z`hgc `d `ed yecigc l"ie dze` dgec

:dipin 'ixnb `le dlerl mcewõåçmy`n

xn`z m`e .xiykdl `a `edy iptn rxevn

xtkne ixeyk`c sicr rxevn z`hg daxc`

aiyg ded my`d mcn zepeda oznc oeik l"ie

dxezay ze`hg lk i`d p"` ith xiykn dil

xn`w my`d mr d`ad z`hga e`l ipzwc

:ze`hg x`ya `l`

íéîìùmei ly my`e z`hge yn` ly

'it .oincew yn` ly minly

zxevy jk lk mzedydl `ed leflfc qxhpewa

epiid `l` wgc mpg lre zlwlwzn xyad

xzid mdl oi` yn` ly minlyc `nrh

mei ly my`e z`hge dlild cr `l` (zepip`)

:dlile meil oilk`pc xwad cr

íéîëçåoicd `ede .zncew z`hg mixne`

:miycw ycwc my`ïééåìö
xcde oiwely ipzwc ab lr s` .oilyeane oiwely

leyian ith ied dwely n"n oilyean ipz

iab (.`iw sc oileg) xyad lk wxta gkenck

:zxq`pe zxqe` dwely xn`wc cak

øéãúqxhpewa yxit .mcew odn dfi` ycewne

dywe z`hg mce cinz zler mc oebk

xwead zler calnc opiyxt oiwxit yixac

'ity xg` oeylk d`xpe ixii` mcd zceara

z"`e dcrd xte g"x itqen zler qxhpewa

oincew zay itqen `pzc oizipznn heytz

rnync g"x itqenlzay ly sqen zler elit`

zlerc oeik l"ie g"x zay ly sqen z`hgl

meyn g"xc sqen zlerl zncew zayc sqen

aezkd deydy z`hgl inp zncew dxiczc

:z`hgd mr sqenc dler
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ïkL ,íéìéàì ïéîãB÷ íéøt .äáãðì ,àì .âçc ,åàì éàî©¨§¨Ÿ¦§¨¨¨¦§¦§¥¦¤¥
,íéøéòNì íéNák .íéNáëì íéìéà ïëå .íéëñða eaøúð¦§©¦§¨¦§¥¥¦¦§¨¦§¨¦¦§¦¦
øôì íãB÷ çéLî ïäk øt ,òîL àz .äéìàa eaøúð ïkL¤¥¦§©§©§¨¨§©©Ÿ¥¨¦©¥§©
íãB÷ ,øeaö ìL øác íìòä øt .øeaö ìL øác íìòä¤§¥¨¨¤¦©¤§¥¨¨¤¦¥
éøéòNì íãB÷ ,íéáëBk úãBáò øt .íéáëBk úãBáò øôì§©£©¨¦©£©¨¦¥¦§¦¥
,äìBò íéáëBk úãBáò øôc áb ìò óàc ,íéáëBk úãBáò£©¨¦§©©©§©£©¨¦¨
íìòä øt àLéøî ,àîéàå .úàhç íéáëBk úãBáò éøéòNe§¦¥£©¨¦©¨§¥¨¥¥¨©¤§¥
,àðéî ãça .íéáëBk úãBáò øôì íãB÷ øeaö ìL øác̈¨¤¦¥§©£©¨¦§©¦¨
éøúa ,ïðéøîà÷ ék .äîã÷ úàhçc ïðéøîà÷ àì àäéî¦¨Ÿ¨¨§¦©§©¨¨§¨¦¨©§¦©¦§¥

à .éðéîàáøòîa éøîà .úàhçì äîã÷c äìBò ïçkL ¦¥©§§¨¨§¨§¨§©¨¨§¦§©£¨¨
,'à øñç íéáëBk úãBáò úàhç ,éøî øa àáøc déîMî¦§¥§¨¨©¨¦©©£©¨¦¨¥
àzLä .eäa áéúk 'ètLnk' ,øîà àðéáø .áéúk 'úhçì'§©¨§¦©¦¨¨©©¦§¨§¦§©§¨
'íètLîk' énð âçc íéøt ,àîéz eléôà ,éëäì úéúàc§¨¥§¨¦£¦¥¨¨¦§©©¦§¦§¨¨
,äîäa úìBòå ,óBòä úàhç ,eäì àéòaéà :eäa áéúk§¦§¦©§¨§©©¨§©§¥¨
àkéà ,óBòä úàhç íBc÷éz .íãB÷ ïäî Bæéà ,øNòîe©£¥¥¥¤¥¦§©©¨¦¨
,äîäa úìBò àkéà ,øNòî íéc÷éì .dì íéã÷c øNòî©£¥§¨¦¨¦§¦©£¥¦¨©§¥¨
,óBòä úàhç àkéà ,äîäa úìBò íBc÷éz .déì äîã÷c§¨§¨¥¦§©§¥¨¦¨©©¨

éãò ,çáæ ïéî ,eîébøz àëä .dì äîã÷càáøòîa .ó §¨§¨¨¨¨©§¦¦¤©¨¦§©£¨¨
dzäaâàå ,óBòä úàhça äîäa úìBò da àìéiò ,éøîà̈§¦©§¨¨©§¥¨§©©¨§©§©§¨

:øNònîäðùîúBîãB÷ äøBzaL úBàhçä ìk ¦©£¥¨©©¨¤©¨§
ìò àa àeäL éðtî ,òøBöî íLàî õeç ,úBîLàì©£¨¥£©§¨¦§¥¤¨©
ïéàáe ,íézL éða ïéàa ,äøBzaL úBîLàä ìk .øLëä¤§¥¨¨£¨¤©¨¨¦§¥§©¦¨¦
ïéàa ïäL ,òøBöî íLàå øéæð íLàî õeç .íéì÷L óñëa§¤¤§¨¦¥£©¨¦§£©§¨¤¥¨¦
ïéîãBwL íLk .íéì÷L óñëa ïéàa ïéàå ,ïúðL éða§¥§¨¨§¥¨¦§¤¤§¨¦§¥¤§¦
íéîìLe ,Lîà ìL íéîìL .ïúìéëàa ïéîãB÷ ,ïúáø÷äa§©§¨¨¨§¦©£¦¨¨§¨¦¤¤¤§¨¦

ì ïéîãB÷ Lîà ìL ,íBé ìL,Lîà ìL íéîìL .íBé ìL ¤¤¤¤§¦§¤§¨¦¤¤¤
éøác ,ïéîãB÷ Lîà ìL íéîìL ,íBiä ìL íLàå úàhç©¨§¨¨¤©§¨¦¤¤¤§¦¦§¥
àéäL éðtî úîãB÷ úàhç ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©¨¤¤¦§¥¤¦

ì ïéàMø íéðäkä ,ïleëå .íéLã÷ éLã÷,ïúìéëàa úBpL ¨§¥¨¨¦§¨©Ÿ£¦©¨¦§©©£¦¨¨
ïéleç éìáz ïëBúì úúì ,ïéìMeáîe ïé÷eìLe ,ïéeìö ïìëàì§¨§¨§¦§¦§¨¦¨¥§¨¦§¥¦
àì ,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaø éøác ,äîeøú éìáúå§¦§¥§¨¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥Ÿ
:ìeñt éãéì äîeøzä àéáé àlL ,äîeøú éìáz ïëBúì ïzé¦¥§¨¦§¥§¨¤Ÿ¨¦©§¨¦¥§

àøîâ.íãB÷ íäî äæéà ,Lce÷îe øéãz ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨¦§¨¥¤¥¤¥
Lce÷î ,àîìc Bà .øéãúc íeMî ,íãB÷ øéãz̈¦¥¦§¨¦¦§¨§¨
,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéãéîz ,òîL àz .Léã÷c ,íéã÷̈¦§¨¦¨§©§¦¦§¦§¨¦
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migaf(iyily meil)

:`xnbd zwiicnâçc åàì éàîly sqen zepaxwa xaecn `l m`d ± ©¨§¨
,z`hg md eay mixiryde ,dler md eay miyakdy ,zekeqd bg
epipyy dn lr o`kn dywe ,mixiryl mincew miyakd ok it lr s`e

:`xnbd zvxzn .dlerl zncew z`hgdy `ziixaaàìxaecn Ÿ
e`ay dler zepaxwa `l` ,bgd zepaxwa,äáãðìdfaeíéøt ¦§¨¨¨¦

ïkL ,íéìéàì ïéîãB÷mixtíéëñða eaøúð,li`n xzeiíéìéà ïëå §¦§¥¦¤¥¦§©¦§¨¦§¥¥¦
mincew,íéNáëìmikqpy ,yak lyn miaexn li` ly eikqpy meyn ¦§¨¦

oexyr yak lye ,mipexyr ipy li` lye ,mipexyr dyly md xt ly
e .cg`íéNákmincew dlerl mi`adíéøéòNì,dlerl mi`adïkL §¨¦¦§¦¦¤¥

äéìàa eaøúð.`l xiryae ,dil`d z` mb miaixwn yakay ± ¦§©§©§¨
lirl `ziixaa epipyy dn lr ztqep `iyew d`ian `xnbd(`"r),

:mewn lka dlerl zncew z`hgdyòîL àzepipyy ,jk lr `iyew ¨§©
,`ziixaaçéLî ïäk øt`hg m` ,lecbd odkd `iany z`hg xt ± ©Ÿ¥¨¦©

,zxk `ed cifna dypery dxiara bbeyaìL øác íìòä øôì íãB÷¥§©¤§¥¨¨¤
øeaödxiar exizde oic zia erh m` ,z`hgl ldwd mi`iany xt ± ¦

.mz`xed it lr l`xyi aex eyre ,zxk `ed cifna dyperyøt©
íéáëBk úãBáò øôì íãB÷ ,øeaö ìL øác íìòämi`iany xt ± ¤§¥¨¨¤¦¥§©£©¨¦

hg exizde oic zia erh m` ,dlerl ldwdeyre ,dxf dcear ly `
.mz`xed it lr l`xyi aexéøéòNì íãB÷ ,íéáëBk úãBáò øt©£©¨¦¥¦§¦¥

íéáëBk úãBáòzcear xt mr cgi ,z`hgl ldwd mi`iany xiry ± £©¨¦
o`k epipy ixd ,`xnbd dywne .miakekúãBáò øôc áb ìò óàc§©©©§©£©

íéáëBk`edíéáëBk úãBáò éøéòNe ,äìBòmd,úàhçmewn lkn ¨¦¨§¦¥£©¨¦©¨
.z`hgl zncewy dler ep`vn ok m`e ,mcew xtd

:oywnd lr `xnbd dywnàLéøî àîéàålr dywn dz`y cr ± §¥¨¥¥¨
y epipyy ,`yixdn ezenk gked ,`tiqdn df oicìL øác íìòä øt©¤§¥¨¨¤

øeaö,z`hg `edyíéáëBk úãBáò øôì íãB÷,dler `edygkene ¦¥§©£©¨¦
:`xnbd zvxzn .dlerl zncew z`hgdyàðéî ãçaote`a ± §©¦¨

,mixt mdipyy ,oind eze`n md dlerde z`hgdy ,`yixa xaecnd
dfaïðéøîà÷ àì àäéîi`ceae ,zncew dlerdy epxn` `l ±cdfa ¦¨Ÿ¨¨§¦©§

äîã÷ úàhç.dlerl zncew ±ïðéøîà÷ ékgikedl epxn`y dne ± ©¨¨§¨¦¨¨§¦©
wx edf ,zncew dlerdyéðéî éøúadlerdy ,mipey mipin ipya ± ¦§¥¦¥

dfay ,xiry `id z`hgde ,xt `idúàhçì äîã÷c äìBò ïçkLà©§§¨¨§¨§¨§©¨
,z`hgl zncewy dler o`k ep`vn ±`ziixaa epipyy enk `le

lirl(`"r),mipin ipy mdy s` ,dnda zlerl zncew serd z`hgy
did ,z`hg `edy xiryd mb df itle ,dndadn ohw oin `ed serde

.xirydn lecb xtdy s` ,dler `edy xtl mcew zeidl jixv
:dpey`xd `iyewd lr `xnbd zvxznàáøòîa éøîàexn` ± ¨§¦§©£¨¨

l`xyi ux`a,éøî øa àáøc déîMîly xirye xtay mrhd ¦§¥§¨¨©¨¦
y meyn ,z`hgl zncew dlerd miakek zcearúãBáò úàhç©©£©

íéáëBkdxeza dazkp'à øñç,s"l` ze`d z` dxqg `idyk ± ¨¦¨¥
cg` miGr xirUE' ixdyáéúk 'úhçìxn`p ±(ck eh xacna)epcnle , §¦¦¦¤¨§©¨§¦

ze`hgd lky ,dxezay ze`hgd x`y lkn dxqg ef z`hgy o`kn
:sqep uexiz .dl zncew dlerd ,ef z`hg eli`e ,dlerl zencew

,øîà àðéáømiakek zcear ly zepaxwaeäa áéúk 'ètLnk'± ©¦¨¨©©¦§¨§¦§
'hRWOM FMqpe FzgpnE' mda xn`p(my)xcqy zcnln ef oeyle , ¦§¨§¦§©¦§¨

aezk xtdy ,weqta miaezk md eay xcqd htynk `ed mzcear
.z`hgl zncew dlerd o`k okle ,xiryd iptl

`ziixadn cenrd zligza lirl eywdy `iyewl zxfeg `xnbd
bg ly zepaxwa xaecn `ly evxize ,mixiryl mincew miyakdy
`xnbd jk lr zvxzn .dacpa e`ay dler zepaxwa `l` ,zekeqd

:sqep uexizéëäì úéúàc àzLäly df uexizl z`ay dzr ± ©§¨§¨¥§¨¦
lirl `iyewd lr mb jk uxzl xyt` ,`piaxy ,àîéz eléôà± £¦¥¨

lr `ziixaa xaecny xn`p m` elit`íéøtmiyake mili`e ¨¦
mixiryeâçc,zekeqdénð,mincew miyakd recn dywi `l f` mb ± §©©¦

ixdyeäa áéúk 'íètLîk'xn`p zekeq ly sqena ±(bl hk xacna) §¦§¨¨§¦§
z` zeyrl yiy cnlp o`kne ,'mhRWnM 'ebe mdMqpe mzgpnE'¦§¨¨§¦§¥¤§¦§¨¨
mixiryd iptl exkfedy miyakdy ,weqta exn`py xcqk zepaxwd

.z`hg mixiryde dler md miyakdy s` ,mdl mincew

:dpyna epipyy oicl rbepa wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàyi m` ¦©§¨§
epiptløNòîe ,äîäa úìBòå ,óBòä úàhçaixwdl mikixve ,dnda ©©¨§©§¥¨©£¥

,mzyly z`íãB÷ ïäî Bæéày xn`p m` .daxwdlúàhç íBc÷éz ¥¥¤¥¦§©©
,óBòälirl `ziixaa epipy ixdy(`"r)`idy,dnda zlerl zncew ¨
ixdàkéàmb epiptl yi ±øNòî,dndadì íéã÷cmcew `edy ± ¦¨©£¥§¨¦¨

.serd z`hgløNòî íéc÷éìixd ,mcew xyrndy xn`p m`e ± ¦§¦©£¥
àkéàepiptl yi ±déì äîã÷c ,äîäa úìBòzncew `idy ± ¦¨©§¥¨§¨§¨¥

y xn`p m`e .xyrnl,äîäa úìBò íBc÷ézixdàkéàepiptl yi ± ¦§©§¥¨¦¨
dì äîã÷c ,óBòä úàhç.dnda zlerl zncew `idy ± ©©¨§¨§¨¨

:wtqd z` `xnbd zhyeteîébøz àëä,ex`ia laaa o`k ± ¨¨©§¦
`edy xyrnd ly ezlrnyéãò ,çáæ ïéîóx`y lr dticr ± ¦¤©¨¦

eli`e .mcew xyrnde ,zelrndéøîà àáøòîal`xyi ux`a ± §©£¨¨¨§¦
dnda xyrn micwdl mrhd ixdy ,zncew serd z`hgy ,exn`
zler mb ixde ,gaf oin `ed xyrndy meyn `ed serd z`hgl
miycw ycw `idy ,xyrnn mb daeyg `ide ,gaf oin `id dnda
s` ,zncew serd z`hgy dxezd dxfb mewn lkne ,lilk dleke

ok m`e ,gaf oin `id dlerdyda àìéiòly dzeaiyg da zqpkp ± ©§¨¨
øNònî dzäaâàå ,óBòä úàhça äîäa úìBòdze` ddiabne ± ©§¥¨§©©¨§©§©§¨¦©£¥

'gaf oin' ly dlrnd z` epnn zlhane ,xyrnd ly ezeaiyg lrn
.dnvr dnda zlern dlha ef dlrny dxezd dxfby myk ,eay

äðùî
:zepaxw ly dnicwd ipica dkiynn dpyndäøBzaL úBàhçä ìk̈©©¨¤©¨

úBîLàì úBîãB÷,my` oaxwe z`hg oaxw aixwdl yi m` ± §©£¨
,zncew z`hgdòøBöî íLàî õeçrxevnd `iany my` oaxw ± ¥£©§¨

,ezxdh meia,enr d`ad z`hgl mcew `edyàeäL éðtîmy` ± ¦§¥¤
rxevnøLëä ìò àamiycw zlik`l rxevnd z` xiykdl ± ¨©¤§¥

.ea dielz rxevnd zxdhy ,aeyg `ed okle ,ycwn z`iale
:my` oaxwl rbepa sqep oicïéàa äøBzaL úBîLàä ìkzendan ¨¨£¨¤©¨¨¦

íézL éða,mipy izy ±íéì÷L óñëa ïéàáezegtl deyy dndan ± §¥§©¦¨¦§¤¤§¨¦
,mirlq izy epiidc ,milwy sqkøéæð íLàî õeç`iany my` ± ¥£©¨¦

,zn z`neha ezexifp ini jeza `nhp m` xifpdån ueg,òøBöî íLà §£©§¨
ïéàa ïäLzendanïúðL éða,zg` dpy odilr dxar `ly ±ïéàå ¤¥¨¦§¥§¨¨§¥

íéì÷L óñëa ïéàa,mirlq izy zegtl miey zeidl mikixv mpi` ± ¨¦§¤¤§¨¦
.`edy lk miey elit` `l`

:zepaxw ly dnicwd ipicn cerL íLkmiycewn e` mixicz zepaxw §¥¤
ïéîãBwmdixagl,ïúáø÷äamd jkïéîãB÷mb mdl,ïúìéëàa §¦§©§¨¨¨§¦©£¦¨¨

m` .zncew ycewnd e` xiczd zlik` ,zepaxw ipy lek`l yi m`y
aixwdl yiLîà ìL íéîìL,meid ehgype ,lenz` dxfrl e`ay ± §¨¦¤¤¤

íBé ìL íéîìLeminlyd ,meid e`ay ±ì ïéîãB÷ Lîà ìLìL §¨¦¤¤¤¤§¦§¤
díBéaixwdl yi m` elit`e .,Lîà ìL íéîìLeìL íLàå úàhç §¨¦¤¤¤©¨§¨¨¤

,ïéîãB÷ Lîà ìL íéîìL ,íBiäax onf zedydl `ed leflfy meyn ©§¨¦¤¤¤§¦
miaxw dligz e`ae li`ede ,lenz` eribdy minlyd z` jk lk

,dligz,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácyn` ly minlya ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
d meid ly z`hgeúîãB÷ úàhç,minlyléLã÷ àéäL éðtî ©¨¤¤¦§¥¤¦¨§¥

,íéLã÷.milw miycw `l` mpi` minlyde ¨¨¦
:zepaxw zlik` ipiipra illk oic dtiqen dpyndïleëålka ± §¨

,milk`pd zepaxwdì ïéàMø íéðäkäïúìéëàa úBpLxzen ± ©Ÿ£¦©¨¦§©©£¦¨¨
milekiy ,evxiy dxev lka mlk`l mipdklïé÷eìLe ,ïéeìö ïìëàì§¨§¨§¦§¦

,migenipy cr ce`n milyean ±e,ïéìMeáîmi`yx okeïëBúì úúì §¨¦¨¥§¨
ïéleç éìázoileg ly oilaz ±äîeøú éìáúå,mrh mda zzl ick ¦§¥¦§¦§¥§¨

,äîeøú éìáz ïëBúì ïzé àì ,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥Ÿ¦¥§¨¦§¥§¨
ickàéáé àlLz`,ìeñt éãéì äîeøzäxg` xyadn xizei m`y ¤Ÿ¨¦©§¨¦¥§

lqet `edy `vnpe ,'xzep' oicn xyad xq`i ,ezlik`l xzend onfd
.ea drelad dnexzd z` mb

àøîâ
lirl epipy(.ht)ycewnd lke ,exiag z` mcew exiagn xiczd lky
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`oifgeקכח mipy` cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

.éùéã÷ ïéôñåîã áâ ìò óàåoicinzde dl daeg mi`a mdy odilr zay my oitqen

:lega s` oi`aàì ïéãéîúì.éàðäà:mdilr zay my ok m` oiaixw `pci`dc oeik

.ç"ø éôñåî:cren ixwi`c zay lyn oiycewn.'åë à"ãixn`wc dl opipz migqta

:'ek xg` xac xn`zy yeciwl mxeb oiidy meid lr jxan k"g`e oiid lr jxan d"a

ïðéñøâ éëä.äùéã÷ íåéä úëøáã â"òàã
d`a `id zayl daegy dilr zay myy

:`id lega s` oiid zkxa eli`cäëìä
.äçðî ìù ììôúîeiptl eid zekxa zkqna

iax ibilte dgpn lye oitqen ly zeltz izy

ixack dkld opgei x"`we opaxe dcedi

lltzn jk xg`e dgpn ly lltzn xne`d

:'ek.ùîà ìù íéîìùlirl dl ziyixt `d

:'ipzna (iab).éøéãúoi`ay jezn oiievn ody

:dacpae xcpa.úøîà÷ éåöîezexicz oi`y

:exiagn xzei cinz ievn `edy `l` daeg

.ñøâ éëä:dinza `ed xicz e`l ievnàéöåà
.øéãú åðéàù çñôä úàiab diepy k"za

zxk oiyepr dline gqt ixde ipzwc z`hg

`l xy` l"z z`hg ozbby lr `iai leki

:dyr zevn ody dline gqt e`vi dpyrz

àéöåà àìå øéãú åðéàù çñôä úà àéöåà
.äøéãú àéäù äìéîä úà`l xy` l"z

:`ed xicz ievn `nl` dpyrzäøéãú
.úåöîáyly dilr ezxkpy zevna dxecq

:oiieeve zezixa dxyr.àéîã øéãú éë
ievn la` gqtn daxd `id dievny

dxiczk e`l z`hgc ievn iabl minlyc

:incïåâë éîã éëéäå ùîàã àéîåã íåéã àä
.'åë àùéøá íéîìù åèçùãw"d c"q `we

z`hge meid ohgye yn`n o`iady minly

ly minly hgyil oicner mei ly my`e

oicner mdipya i`c wxfil oincew yn`

e`ac `nrhe minly encwc xn` `l hgyil

edpihgy micwe meidc ici`e ici` `d yn`n

my`e z`hg zhigy 'ixn` `yixa minlyl

epi`ye ycewn `nl` minly zwixfl dncw

`di ycewn epi`yl dihgy micwe ycewn

d"de ycewnd z` wexfie enca qxnn cg`

:xicz epi`ye xiczlùîà ìù íéîìù àîìã
.íåé ìù úàèçå:encw yn` ly opirny`c

.åäééåøúì åäðéèçùã éîã éëéäb"r`

odipye minlyd xg` z`hgl dihgyc

yn` ly minlyc opirny` wxfil oicner

ici`e ici` `d dipin `wiic dizekce encw

`ae z`hg jk xg`e minly hgye meic

:dncw z`hg dil 'ixn` dwixfd lr jlnil

.äéèçù àì ìáàepi`ye xicza ol `irain ike dzwixfe z`hg zhigy micwdle onca qxnl minlya opilflfn i` jl iraiz dhigyd lr jlnil `ae minly xza z`hgl

:miiw xiczde xicz epi`y z` hgyy ol `irain jd xicz.íãå÷ øéãú 'åë äøéãú ïééä úëøámicw `inece `a `l oii oiicre meid ycw xaky `ae mcw xicz epi`yc b"r`e

:`yixa xicz epi`yl dihgy.éðùîå:oiiral dpin heytz `le [inc] miycw iabl ediiexz ihigyc o`nk dkxal onefne onw oii `zyd `z`c oeik p"dìù ììôúî ë"çàå
.ïéôñåî:`yixa `z` oitqen onfc ab lr s`e.úåöç íãå÷ åèçù:i`w gqta.ãéîúì íãå÷(ai sc) lirl `ipzck exg`l devn dligzkly t"r`e xyk miaxrd oia ly

rd oia `l` ea xn`p `ly xacl miaxrd oiae axra ea xn`py xac xge`i:cala miax.åîãá ñøîî ãçà àäéåz` zedyl dil ixn` xge`nl dihgye micwc `nl`

:ewxfle mcwil ie`xd z` hegyle dwixfd.ãéîúì äéèçù íéã÷ã ïåâë:dwixfd lr `l` jlnp `le jlnil `ay mcew.äçùîìepiide eaxl opinbxzn dgynl mizzp jl

:dlecbl'éðúî.÷ìçúî àåäù:mipdk zlik`l.ìàøùé úçðî é÷é÷ø øúåî(.dr sc) zegpna oerny iax xn`e ogyen oiwiwx ollea zelg oiwiwxe zelg `ay dt`n zgpn

:mipdkl lk`p onyd x`ye i"k oink ogyen.íéðäë úçðîdpny oi` dligz diet` `idy jezne oexyrl oibel dyly daexn dpnyy itl giyn odk zgpn xzene lilk dlek

:envra xzend xihwdl jixve dizita rlap.ïîù ïéáãðúî ïéàù:dacp xhwpd on wlgznd ony `diy jzrc lr dlri `l jkitl
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àúxakc xg`n c"qw i`n mrh jixv rny `z ipd lka .'ek oincew zay itqen rny

zegpn) zlkzd wxta wcwcl jixve i`pd` `l oicinzl ipd` oitqenl zay eh` ipy

`le ycewne xiczc `ira jd ik `ki`c oitqend z` oiakrn oi` oicinzd iab (.hn sc

:mzd iziin `l `kdc edpde mzdc zei`x `kd iziin `lc icin dipin hiyt

ïðéèçùãipzil ok m` dniz .ediiexzl

z`hgl mcew hgye minly

wexfl inicw minly cg` meia lkde my`e

`ny inp yn` lyc l"ie yn` ly hwp i`n`e

'ta xn`ck cg` meia lkde yn` ly oirk ied

:j"exa .oiig oirk oiig i`n (.dr lirl) zeaexrzd
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äà ïéôñeîì ,úaL eèà .éLéc÷ ïéôñeîc áb ìò óàå,éàð §©©©§¨¦©¦¦¨©¨§¨¦©£©
ïéîãB÷ úaL éôñeî ,òîL àz .éàðäà àì ïéãéîúì¦§¦¦Ÿ©£©¨§©§¥©¨§¦
déãéc ïéôñeîì ,LãBç Làø eèà .LãBç Làø éôñeîì§§¥Ÿ¤¨Ÿ¤§¨¦¦¥
Làø éôñeî ,òîL àz .éðäà àì ,úaL éôñeîì ,éðäà©£¥§§¥©¨Ÿ©£¥¨§©§¥Ÿ
Làøc áb ìò óà ,äðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷ LãBç¤§¦§§¥Ÿ©¨¨©©©§Ÿ

,òîL àz .éðäà àì ,LãBç Làø éôñeîì ,éðäà déãéc éôñeîì ,äðMä Làø eèà .äLã÷ äðMä©¨¨¨§¨¨Ÿ©¨¨§§¥¦¥©£¥§§¥Ÿ¤Ÿ©£¥¨§©
óà ,íãB÷ øéãz ,øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiä úkøáe ,äøéãz ïéiä úkøa ,øçà øác̈¨©¥¦§©©©¦§¦¨¦§©©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦¥©
àz .éàðäà àì ,ïéiä úkøáì ,éàðäà íBiä úkøáì ,úaL eèà .äLéã÷ ,íBiä úkøác áb ìò©©§¦§©©§¦¨¨©¨§¦§©©©£©§¦§©©©¦Ÿ©£©¨
,úaL eèà .ïéôñeî ìL Ck øçàå äçðî ìL íãà ìltúî ,äëìä ,ïðçBé éaø øîàc ,òîL§©§¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¥¨¨¤¦§¨§©©¨¤¨¦¨©¨
íLàå úàhç ,Lîà ìL íéîìL ,òîL àz .éàðäà àì ,äçðî úìôúì ,éàðäà ïéôñeî úlôúì¦§¦©¨¦©£©¦§¦©¦§¨Ÿ©£©¨§©§¨¦¤¤¤©¨§¨¨
áb ìò óàå ,éîã÷ íLàå úàhç ,íBéc éãéàå éãéà àä .ïéîãB÷ Lîà ìL íéîìL ,íBé ìL¤§¨¦¤¤¤§¦¨¦¦§¦¦§©¨§¨¨¨§¦§©©©
déì øîà .ïì àéòaéî÷ àì éeöî ,ïì àéòaéî÷ øéãz .úøîà÷ éeöî ,àáø øîà .éøéãz íéîìLc¦§¨¦§¦¦¨©¨¨¨¨¨§©¨¦¨¦©§¨¨¨Ÿ¨¦©§¨¨¨©¥
àìå ,øéãz BðéàL çñtä úà àéöBà ,àéðúäå .øéãz åàì ,éeöî eèà ,àáøì äãeäé øa àðeä áø©¨©§¨§¨¨¨¨¨¨¦§¨©§¨¦¤©¤©¤¥¨¦§Ÿ
éaâì äìéî ,àîéà úéòaéàå .úBöîa äøéãz ,'äøéãz' éàî .äøéãz àéäL äìénä úà àéöBà¦¤©¦¨¤¦§¦¨©§¦¨§¦¨§¦§§¦¨¥¥¨¦¨§©¥

ì èçLå íéã÷å ,øéãz BðéàLå øéãz ,eäì àéòaéà .àéîc øéãz ék ,çñtéî .éàî ,øéãz BðéàL ¤©¦¨¦¨§¨¦©§¨§¨¦§¤¥¨¦§¨¦§¨©§¤¥¨¦©¦
déì áéø÷îc ãò ,Bîãa ñøîîc øçàì áéäé ,àîìc Bà .déì áéø÷î déèçLc ïåék ,ïðéøîà̈§¦©¥¨§©£¥©§¦¥¦§¨¨¦§©¥¦§¨¥§¨©§©§¦¥

ì áéø÷î øãäå ,øéãúìúàhç ,Lîà ìL íéîìL ,òîL àz ,àøeqî àðeä áø øîà .øéãz BðéàL §¨¦§£©©§¦§¤¥¨¦¨©©¨¦¨¨§©§¨¦¤¤¤©¨
ì íãB÷ Lîà ìL ,íBé ìL íLàådéèçL íéã÷c ,éîc éëéäå ,Lîàc àéîec íBéc àä .íBé ìL §¨¨¤¤¤¤¥§¤¨§§¨§¤¤§¥¦¨¥§¨¦©£¥

ì,dì úçkLî éëéä .íBéc íLàå úàhçå ,Lîàc íéîìL ,àîìc .éîã÷ íLàå úàhç ,íéîìL ¦§¨¦©¨§¨¨¨§¦¦§¨§¨¦§¤¤§©¨§¨¨§¥¦©§©©¨
ïéiä úkøa ,øçà øác ,òîL àz .Cì éòaéz ,eäééåøúì eäðéèçL àì ìáà .eäééåøúì eäðéèçLc§©£¦§§©§©§£¨Ÿ©£¦§§©§©§¦¨¥¨¨§©¨¨©¥¦§©©©¦
,ïééúàc ïåéëc ,énð àëä .íãB÷ øéãz ,øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiä úkøáe ,äøéãz§¦¨¦§©©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦¥¨¨©¦§¥¨§¨§¨

àîkøçàå äçðî ìL íãà ìltúî ,äëìä ,ïðçBé éaø øîàc ,òîL àz .éîc eäééåøz éèéçLc ï §©¦§¦¦©§©§¨¥¨§©§¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¥¨¨¤¦§¨§©©
déì øîà .éîc eäééåøz éèéçLc ïàîk ,äçðî úlôz ïîæ éèîc ïåék ,énð àëä .ïéôñeî ìL Ck̈¤¨¦¨¨©¦¥¨§¨¥§©§¦©¦§¨§©¦§¦¦©§©§¨¥¨©¥
.'íéaøòä ïéa' Ba øîàpL éðtî ,ìeñt ,úBöç íãB÷ BèçL ,àðéáøì éMà áøc déøa àçà áø©£¨§¥§©©¦§©¦¨§¨¤£¨¦§¥¤¤¡©¥¨©§¨¦
déèçL íéã÷c ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä .ícä ÷øfiL ãò Bîãa ñøîî àäéå øLk ,ãéîzì íãB÷¤©¨¦¨¥¦¥§¨¥§¨©¤¦¨¥©¨¨¨§©¨§¦©§§¨¦©£¥
ícä ÷øfiL ãò éðz÷c ,à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áøì àáñ àçà áø déì øîà .àLéøa ãéîzì©¨¦§¥¨¨©¥©£¨¨¨§©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥©¤¦¨¥©¨
.àîòè éàî :'eë ïéàMø íéðäk ïleëáe :dpéî òîL ,íc ÷øféå èBçLiL ãò éðz÷ àìå ,(ãéîz)¨¦§Ÿ¨¨¥©¤¦§§¦¨¥¨§©¦¨§¨Ÿ£¦©¨¦©©£¨

:ïéìëBà íéëìnäL Cøãk ,äleãâì ,'äçLîì' àø÷ øîàäðùîúéàø íà ,ïBòîL éaø øîà ¨©§¨§¨§¨¦§¨§¤¤¤©§¨¦§¦¨©©¦¦§¦¨¦¨
éøö ïéà ,äøæòa ÷lçúî àeäL ïîLì CïîL âBìå ,ìàøNé úBçðî é÷é÷ø øúBî ,àlà .eäî ìBàL ¤¤¤¦§©¥¨£¨¨¥¨¦¦§©¤¨©§¦¥¦§¦§¨¥§¤¤

éøö ïéà ,íéMéàä éab ìò ïzéð àeäL ïîL úéàø íà ,òøBöî ìLì CøúBî ,àlà .eäî ìBàL ¤§¨¦¨¦¨¤¤¤¦¨©©¥¨¦¦¥¨¦¦§©¤¨©
:ïîL ïéácðúî ,øîBà ïBôøè éaø .ïîL ïéácðúî ïéàL ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäk úçðî é÷é÷ø§¦¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¤¥¦§©§¦¤¤©¦©§¥¦§©§¦¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migaf(iriax meil)

éLéc÷ ïéôñeîc áb ìò óàådaeg mi`a mdy meyn ,xzei miyecw ± §©©©§¨¦©¦¦
mcew xiczy gkene ,lega mb `a cinzde ,mdilr 'zay' mye zaya

.ycewnl
:`xnbd dgeceèàd ike ±úaLwxìzepaxwéàðäà ïéôñeî`id ± ¨©¨§¨¦©£©

e ,zay zyecwa mzycwne ,dlirenïéãéîúìzaya miaxwdàì ¦§¦¦Ÿ
éàðäà,jk df oi`y xg`ne .zay zyecwa mycwl dliren dpi` ± ©£©

ycewn epi` sqendy `vnp ,zay zyecwa ycewn cinzd mb `l`
.epnn

,òîL àzlirl epipyy(.ht)zaya lgy yceg y`xay ,éôñeî ¨§©§¥
,LãBç Làø éôñeîì ïéîãB÷ úaLy`xy s` ,mixicz mdy meyn ©¨§¦§§¥Ÿ¤

mcew xiczy gkene ,'cren' `xwp `edy ,zayn ycewn yceg
.ycewnl

:`xnbd dgec,éðäà déãéc ïéôñeîì LãBç Làø eèàeéôñeîì ¨Ÿ¤§¨¦¦¥©£¥§§¥
úaLzaya yceg y`x lgyk.éðäà àì ©¨Ÿ©£¥

,òîL àzlirl epipyy(.ht)dpyd y`xay ,LãBç Làø éôñeî ¨§©§¥Ÿ¤
,äðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷e ,xzei mixicz mdy meynáb ìò óà §¦§§¥Ÿ©¨¨©©©

äLã÷ äðMä Làøcxiczy gkene ,yceg y`xn xzei ycewn ± §Ÿ©¨¨¨§¨
.ycewnl mcew
:`xnbd dgec,éðäà déãéc éôñeîì äðMä Làø eèàeLàø éôñeîì ¨Ÿ©¨¨§§¥¦¥©£¥§§¥Ÿ

LãBçdpyd y`xa miaxwd.éðäà àì ¤Ÿ©£¥
,òîL àz,`ziixaa epipyyøçà øáczkxa yeciway sqep mrh ± ¨§©¨¨©¥

y meyn ,meid zyecw zkxal zncew 'otbd',äøéãz ïéiä úkøa¦§©©©¦§¦¨
úkøáezyecwøéãz ,øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiä ¦§©©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦
,íãB÷e,íBiä úkøác áb ìò óà,aeh meie zaya wx d`ayäLéã÷ ¥©©©§¦§©©§¦¨

xiczy gkene ,lega mb zxn`py ,'otbd' zkxan xzei dyecw ±
.ycewnl mcew
:`xnbd dgec,éàðäà íBiä úkøáì úaL eèàeïéiä úkøáì ¨©¨§¦§©©©£©§¦§©©©¦

zaya zxn`pd.éàðäà àìŸ©£©
,ïðçBé éaø øîàc ,òîL àzmbe sqen mb lltzdl jixvy in iabl ¨§©§¨©©¦¨¨

dy ,dgpnäëìäy xne`d ixackíãà ìltúîdlitzäçðî ìL £¨¨¦§©¥¨¨¤¦§¨
Ck øçàådlitz,ïéôñeî ìLs`e ,xzei dxicz dgpny meyn §©©¨¤¨¦

ne zaya wx d`a ixdy ,xzei zycewn sqen zlitzygkene ,cre
.ycewnl mcew xiczy

:`xnbd dgec,éàðäà ïéôñeî úlôúì úaL eèàeäçðî úìôúì ¨©¨¦§¦©¨¦©£©¦§¦©¦§¨
zay ly.éàðäà àìŸ©£©
,òîL àzlirl epipyy(:v)epiptl yi m`y ,Lîà ìL íéîìL± ¨§©§¨¦¤¤¤

e ,meid mhgye ,lenz` dxfrl e`aedyíBé ìL íLàå úàhç± ©¨§¨¨¤
d ,meid e`aedyïéîãB÷ Lîà ìL íéîìL,`xnbd zwiicn .daxwdl §¨¦¤¤¤§¦

íBéc éãéàå éãéà àä,meid e`a mdipy m`y ixd ±íLàå úàhç ¨¦¦§¦¦§©¨§¨¨
éîã÷,xzei miycewn mdy meyn ,minlyl mincew ±áb ìò óàå ¨§¦§©©©

éøéãz íéîìLc,gkene ,dacpe xcpa mb mi`ay ,xzei miievn ± ¦§¨¦§¦¦
.xiczl mcew ycewny

:`xnbd dgecúøîà÷ éeöî ,àáø øîàgikedl xne` dz` ± ¨©¨¨¨¨¨§©
,xzei miievn mdy ,minlynïì àéòaéî÷ øéãzepwtzqd ep` j` ± ¨¦¨¦©§¨¨

e ,zexicza e`iadl miaiigy xac iableli`ïì àéòaéî÷ àì éeöî̈Ÿ¨¦©§¨¨
ef oi`e ,xzei ievn `edy `id zelibxdy xac iabl epwtzqd `le ±

.ievnl mcew ycewny i`ce dfay ,zexicza e`iadl daeg
:`ax ly digcd lr dywn `xnbdäãeäé øa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©§¨

eèà ,àáøì`edy xac ike ±åàì ,'éeöî'aygp epi` ±,øéãz §¨¨¨¨¨¨¦
àéðúäå,dline gqt lr z`hg miaiig oi`y ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

,z`hg miaiig dyrz `l zevn lr wxe ,dyr zevn mdy meyn
xn`py(a c `xwie)weqtd ile` ,`ziixad dywne .'dpiUrz `l xW`'£¤Ÿ¥¨¤¨

e ,mdn cg` wx hrnl `aàéöBàwx z`hg oaxwn hrn` ±úà ¦¤
L ,çñtä`ed,äìénä úà àéöBà àìå ,øéãz Bðéà.äøéãz àéäL ©¤©¤¥¨¦§Ÿ¦¤©¦¨¤¦§¦¨

zexicza `eal zaiig dpi`y s` ,'dxicz' z`xwp dlindy ,ixd
.zelibxd jky `l` ,gqtdn xzei

:`xnbd zvxznéàî`id dliny dpeekd dn ±,'äøéãz'`idy ©§¦¨
úBöîa äøéãzdxyr yly dilr ezxkpy ,zeax zeevna dxecq ± §¦¨§¦§
.mieeive zezixa

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåok`yàéîc øéãz ék çñt éaâì äìéî §¦¨¥¥¨¦¨§©¥¤©¦¨¦¨§¨
minly la` ,gqtn xzei daxd dievn `idy meyn ,'xicz' zaygp ±
`le .diabl 'xicz' miaygp mpi`e ,z`hgn xzei daxd miievn mpi`

.wtqd z` `xnbd dhyt
:sqep wtq,eäì àéòaéàcg`d ,zepaxw ipy epiptl eid m`,øéãz ¦©§¨§¨¦

åxg`,øéãz BðéàL,oick `ly dyreì èçLå íéã÷eoaxwBðéàL §¤¥¨¦§¦§¨©©¤¥
éàî ,øéãz,dfa oicd dn ±ïðéøîà éîmixne` ep` m`d ±yïåék ¨¦©¦¨§¦©¥¨
déèçLc±,xicz epi`y oaxwd z` hgy xakydéì áéø÷îmiiqi ± §©£¥©§¦¥

,ezaxwd z`àîìc Bà`l` ,ezaxwd z` miiqn epi` ile` e` ± ¦§¨
áéäéeze` ozi ±ñøîîc ,øçàìyegaie xrpiy ±Bîãa`ly ick ¨¦§©¥¦§¨¥§¨

,yxwiøéãúì déì áéø÷îc ãò,xiczd z` aixwiy cr ±øãäå± ©§©§¦¥§¨¦§£©
e xfegeì áéø÷î.øéãz BðéàL ©§¦§¤¥¨¦

:xacl di`x `xnbd d`ian,òîL àz ,àøeqî àðeä áø øîà̈©©¨¦¨¨§©
lirl epipyy(:v),Lîà ìL íéîìLeìL ,íBé ìL íLàå úàhç §¨¦¤¤¤©¨§¨¨¤¤
ì íãB÷ Lîà.íBé ìLe`aedy minlydy xaecny ,`xnbd dpiade ¤¤¥§¤

mcd zwixfe ,ehgyp `l oiicr my`de z`hgde ,meid ehgyp yn`
.my`de z`hgd zhigyl zncew mzcear x`ye minlyd ly

,yn` eribd minlydy meyn wx `ed df oicy rnyneíBéc àä̈§
Lîàc àéîecdnecd ote`a s` ,meid eribdy minlya la` ± §¨§¤¤

,'yn` ly minly'léîc éëéäåoebk ,df ote` edne ±déèçL íéã÷c §¥¦¨¥¦§¦©£¥
ìíéîìLdfa ,oick `ly z`hgd iptl minlyd z` hgye mcwy ± ¦§¨¦

éîã÷ íLàå úàhç.minlyd mc zwixf iptl hgyidl mincew ± ©¨§¨¨¨§¦
weqrl xfege egipn ,ycewn epi`y df z` hgy xak m` s`y ,gkene

.xicz epi`ye xicza oicd `ede ,ycewna
,df ote`a dpyna xaecny oipn :`xnbd dgecàîìcdn ile` ± ¦§¨

iabl epipyyíBéc íLàå úàhçå Lîàc íéîìLminlydy §¨¦§¤¤§©¨§¨¨§
,mincewdì úçkLî éëéäoebk ,xaecn ote` dfi`a ±eäðéèçLc ¥¦©§©©¨§©£¦§
eäééåøúìly mcd z` wexfl jixve ,zepaxwd ipy z` hgyy ± §©§©§

eribdy oeik ,mcd zwixfl mincew minlydy exn` dfae ,mdipy
,yn`ìáàe meid e`a mdipyy ote`aeäééåøúì eäðéèçL àì`le ± £¨Ÿ©£¦§§©§©§

dfa ,minlyd z` wx `l` ,mdipy z` hgyCì éòaézjl yi ± ¦¨¥¨
zhigy z` micwdle mnca qxnl minlya milflfn m` ,wtzqdl

.`l e` ,my`de z`hgd
,òîL àz,`ziixaa epipyyúkøáe ,äøéãz ïéiä úkøa ,øçà øác ¨§©¨¨©¥¦§©©©¦§¦¨¦§©

,íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiädpnfy s`e ©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦¥
inl dnec df ixde ,oiid zkxa ly dpnf iptl `a meid zkxa ly

` hgyy.dfa mb mcew xiczdy gkene ,dligz xicz epi`y z
:`xnbd dgecénð àëä,o`k mb ±ïééúàc ïåéëcxak dzry oeik ± ¨¨©¦§¥¨§¨§¨

,zekxad izy ly onfd ribdéîc eäééåøz éèéçLc ïàîkdf ixd ± §©¦§¦¦©§©§¨¥
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:ztqep di`x,àðéáøì éMà áøc déøa àçà áø déì øîàepipy ¨©¥©£¨§¥§©©¦§©¦¨

(.`q migqt)m`y ,gqt oaxw iablúBöç íãB÷ BèçL,meid,ìeñt §¨¤£¨
Ba øîàpL éðtî(e ai zeny)'ebe Fz` EhgWe'.'íéaøòä ïéam`e ¦§¥¤¤¡©§¨£Ÿ¥¨©§¨¦

j` ,zevg ixg` edehgyì íãB÷zhigydãéîz,miaxrd oia ly ¤¦¨¦
,øLk,cinzd ixg` axw gqtd oicd xwirny s`àäéåcg`ñøîî ¨¥¦¥§¨¥

ygeae xrpn ±Bîãa,yxwi `ly ick gqtd lyícä ÷øfiL ãòly §¨©¤¦¨¥©¨
oaxwd z` enicwd m`y ,gkene .gqtd mc z` ewxfi f`e ,cinzd
z` aixwdl mixaere ,eze` migipn ,xzei xge`n zeidl jixv didy
z` micwdy ina mb oicd jk ok m`e ,dligz axwidl jixvy oaxwd

.xicz epi`y oaxwd
:`xnbd dgecãéîzì déèçL íéã÷c ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¦§¦©£¥©¨¦

àLéøadn le`yl `ay iptl ,dligz cinzd z` hgye mcwy ± §¥¨
cinzd mc zwixf okl ,ehgyp zepaxwd ipyy oeike ,zeyrl eilr
wexfl eilry xyt` ,cinzd z` hgy `l oiicr m` la` .zncew
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קכט oifge` mipy` cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

.éùéã÷ ïéôñåîã áâ ìò óàåoicinzde dl daeg mi`a mdy odilr zay my oitqen

:lega s` oi`aàì ïéãéîúì.éàðäà:mdilr zay my ok m` oiaixw `pci`dc oeik

.ç"ø éôñåî:cren ixwi`c zay lyn oiycewn.'åë à"ãixn`wc dl opipz migqta

:'ek xg` xac xn`zy yeciwl mxeb oiidy meid lr jxan k"g`e oiid lr jxan d"a

ïðéñøâ éëä.äùéã÷ íåéä úëøáã â"òàã
d`a `id zayl daegy dilr zay myy

:`id lega s` oiid zkxa eli`cäëìä
.äçðî ìù ììôúîeiptl eid zekxa zkqna

iax ibilte dgpn lye oitqen ly zeltz izy

ixack dkld opgei x"`we opaxe dcedi

lltzn jk xg`e dgpn ly lltzn xne`d

:'ek.ùîà ìù íéîìùlirl dl ziyixt `d

:'ipzna (iab).éøéãúoi`ay jezn oiievn ody

:dacpae xcpa.úøîà÷ éåöîezexicz oi`y

:exiagn xzei cinz ievn `edy `l` daeg

.ñøâ éëä:dinza `ed xicz e`l ievnàéöåà
.øéãú åðéàù çñôä úàiab diepy k"za

zxk oiyepr dline gqt ixde ipzwc z`hg

`l xy` l"z z`hg ozbby lr `iai leki

:dyr zevn ody dline gqt e`vi dpyrz

àéöåà àìå øéãú åðéàù çñôä úà àéöåà
.äøéãú àéäù äìéîä úà`l xy` l"z

:`ed xicz ievn `nl` dpyrzäøéãú
.úåöîáyly dilr ezxkpy zevna dxecq

:oiieeve zezixa dxyr.àéîã øéãú éë
ievn la` gqtn daxd `id dievny

dxiczk e`l z`hgc ievn iabl minlyc

:incïåâë éîã éëéäå ùîàã àéîåã íåéã àä
.'åë àùéøá íéîìù åèçùãw"d c"q `we

z`hge meid ohgye yn`n o`iady minly

ly minly hgyil oicner mei ly my`e

oicner mdipya i`c wxfil oincew yn`

e`ac `nrhe minly encwc xn` `l hgyil

edpihgy micwe meidc ici`e ici` `d yn`n

my`e z`hg zhigy 'ixn` `yixa minlyl

epi`ye ycewn `nl` minly zwixfl dncw

`di ycewn epi`yl dihgy micwe ycewn

d"de ycewnd z` wexfie enca qxnn cg`

:xicz epi`ye xiczlùîà ìù íéîìù àîìã
.íåé ìù úàèçå:encw yn` ly opirny`c

.åäééåøúì åäðéèçùã éîã éëéäb"r`

odipye minlyd xg` z`hgl dihgyc

yn` ly minlyc opirny` wxfil oicner

ici`e ici` `d dipin `wiic dizekce encw

`ae z`hg jk xg`e minly hgye meic

:dncw z`hg dil 'ixn` dwixfd lr jlnil

.äéèçù àì ìáàepi`ye xicza ol `irain ike dzwixfe z`hg zhigy micwdle onca qxnl minlya opilflfn i` jl iraiz dhigyd lr jlnil `ae minly xza z`hgl

:miiw xiczde xicz epi`y z` hgyy ol `irain jd xicz.íãå÷ øéãú 'åë äøéãú ïééä úëøámicw `inece `a `l oii oiicre meid ycw xaky `ae mcw xicz epi`yc b"r`e

:`yixa xicz epi`yl dihgy.éðùîå:oiiral dpin heytz `le [inc] miycw iabl ediiexz ihigyc o`nk dkxal onefne onw oii `zyd `z`c oeik p"dìù ììôúî ë"çàå
.ïéôñåî:`yixa `z` oitqen onfc ab lr s`e.úåöç íãå÷ åèçù:i`w gqta.ãéîúì íãå÷(ai sc) lirl `ipzck exg`l devn dligzkly t"r`e xyk miaxrd oia ly

rd oia `l` ea xn`p `ly xacl miaxrd oiae axra ea xn`py xac xge`i:cala miax.åîãá ñøîî ãçà àäéåz` zedyl dil ixn` xge`nl dihgye micwc `nl`

:ewxfle mcwil ie`xd z` hegyle dwixfd.ãéîúì äéèçù íéã÷ã ïåâë:dwixfd lr `l` jlnp `le jlnil `ay mcew.äçùîìepiide eaxl opinbxzn dgynl mizzp jl

:dlecbl'éðúî.÷ìçúî àåäù:mipdk zlik`l.ìàøùé úçðî é÷é÷ø øúåî(.dr sc) zegpna oerny iax xn`e ogyen oiwiwx ollea zelg oiwiwxe zelg `ay dt`n zgpn

:mipdkl lk`p onyd x`ye i"k oink ogyen.íéðäë úçðîdpny oi` dligz diet` `idy jezne oexyrl oibel dyly daexn dpnyy itl giyn odk zgpn xzene lilk dlek

:envra xzend xihwdl jixve dizita rlap.ïîù ïéáãðúî ïéàù:dacp xhwpd on wlgznd ony `diy jzrc lr dlri `l jkitl
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רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migaf(iriax meil)

éLéc÷ ïéôñeîc áb ìò óàådaeg mi`a mdy meyn ,xzei miyecw ± §©©©§¨¦©¦¦
mcew xiczy gkene ,lega mb `a cinzde ,mdilr 'zay' mye zaya

.ycewnl
:`xnbd dgeceèàd ike ±úaLwxìzepaxwéàðäà ïéôñeî`id ± ¨©¨§¨¦©£©

e ,zay zyecwa mzycwne ,dlirenïéãéîúìzaya miaxwdàì ¦§¦¦Ÿ
éàðäà,jk df oi`y xg`ne .zay zyecwa mycwl dliren dpi` ± ©£©

ycewn epi` sqendy `vnp ,zay zyecwa ycewn cinzd mb `l`
.epnn

,òîL àzlirl epipyy(.ht)zaya lgy yceg y`xay ,éôñeî ¨§©§¥
,LãBç Làø éôñeîì ïéîãB÷ úaLy`xy s` ,mixicz mdy meyn ©¨§¦§§¥Ÿ¤

mcew xiczy gkene ,'cren' `xwp `edy ,zayn ycewn yceg
.ycewnl

:`xnbd dgec,éðäà déãéc ïéôñeîì LãBç Làø eèàeéôñeîì ¨Ÿ¤§¨¦¦¥©£¥§§¥
úaLzaya yceg y`x lgyk.éðäà àì ©¨Ÿ©£¥

,òîL àzlirl epipyy(.ht)dpyd y`xay ,LãBç Làø éôñeî ¨§©§¥Ÿ¤
,äðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷e ,xzei mixicz mdy meynáb ìò óà §¦§§¥Ÿ©¨¨©©©

äLã÷ äðMä Làøcxiczy gkene ,yceg y`xn xzei ycewn ± §Ÿ©¨¨¨§¨
.ycewnl mcew
:`xnbd dgec,éðäà déãéc éôñeîì äðMä Làø eèàeLàø éôñeîì ¨Ÿ©¨¨§§¥¦¥©£¥§§¥Ÿ

LãBçdpyd y`xa miaxwd.éðäà àì ¤Ÿ©£¥
,òîL àz,`ziixaa epipyyøçà øáczkxa yeciway sqep mrh ± ¨§©¨¨©¥

y meyn ,meid zyecw zkxal zncew 'otbd',äøéãz ïéiä úkøa¦§©©©¦§¦¨
úkøáezyecwøéãz ,øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiä ¦§©©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦
,íãB÷e,íBiä úkøác áb ìò óà,aeh meie zaya wx d`ayäLéã÷ ¥©©©§¦§©©§¦¨

xiczy gkene ,lega mb zxn`py ,'otbd' zkxan xzei dyecw ±
.ycewnl mcew
:`xnbd dgec,éàðäà íBiä úkøáì úaL eèàeïéiä úkøáì ¨©¨§¦§©©©£©§¦§©©©¦

zaya zxn`pd.éàðäà àìŸ©£©
,ïðçBé éaø øîàc ,òîL àzmbe sqen mb lltzdl jixvy in iabl ¨§©§¨©©¦¨¨

dy ,dgpnäëìäy xne`d ixackíãà ìltúîdlitzäçðî ìL £¨¨¦§©¥¨¨¤¦§¨
Ck øçàådlitz,ïéôñeî ìLs`e ,xzei dxicz dgpny meyn §©©¨¤¨¦

ne zaya wx d`a ixdy ,xzei zycewn sqen zlitzygkene ,cre
.ycewnl mcew xiczy

:`xnbd dgec,éàðäà ïéôñeî úlôúì úaL eèàeäçðî úìôúì ¨©¨¦§¦©¨¦©£©¦§¦©¦§¨
zay ly.éàðäà àìŸ©£©
,òîL àzlirl epipyy(:v)epiptl yi m`y ,Lîà ìL íéîìL± ¨§©§¨¦¤¤¤

e ,meid mhgye ,lenz` dxfrl e`aedyíBé ìL íLàå úàhç± ©¨§¨¨¤
d ,meid e`aedyïéîãB÷ Lîà ìL íéîìL,`xnbd zwiicn .daxwdl §¨¦¤¤¤§¦

íBéc éãéàå éãéà àä,meid e`a mdipy m`y ixd ±íLàå úàhç ¨¦¦§¦¦§©¨§¨¨
éîã÷,xzei miycewn mdy meyn ,minlyl mincew ±áb ìò óàå ¨§¦§©©©

éøéãz íéîìLc,gkene ,dacpe xcpa mb mi`ay ,xzei miievn ± ¦§¨¦§¦¦
.xiczl mcew ycewny

:`xnbd dgecúøîà÷ éeöî ,àáø øîàgikedl xne` dz` ± ¨©¨¨¨¨¨§©
,xzei miievn mdy ,minlynïì àéòaéî÷ øéãzepwtzqd ep` j` ± ¨¦¨¦©§¨¨

e ,zexicza e`iadl miaiigy xac iableli`ïì àéòaéî÷ àì éeöî̈Ÿ¨¦©§¨¨
ef oi`e ,xzei ievn `edy `id zelibxdy xac iabl epwtzqd `le ±

.ievnl mcew ycewny i`ce dfay ,zexicza e`iadl daeg
:`ax ly digcd lr dywn `xnbdäãeäé øa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©§¨

eèà ,àáøì`edy xac ike ±åàì ,'éeöî'aygp epi` ±,øéãz §¨¨¨¨¨¨¦
àéðúäå,dline gqt lr z`hg miaiig oi`y ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

,z`hg miaiig dyrz `l zevn lr wxe ,dyr zevn mdy meyn
xn`py(a c `xwie)weqtd ile` ,`ziixad dywne .'dpiUrz `l xW`'£¤Ÿ¥¨¤¨

e ,mdn cg` wx hrnl `aàéöBàwx z`hg oaxwn hrn` ±úà ¦¤
L ,çñtä`ed,äìénä úà àéöBà àìå ,øéãz Bðéà.äøéãz àéäL ©¤©¤¥¨¦§Ÿ¦¤©¦¨¤¦§¦¨

zexicza `eal zaiig dpi`y s` ,'dxicz' z`xwp dlindy ,ixd
.zelibxd jky `l` ,gqtdn xzei

:`xnbd zvxznéàî`id dliny dpeekd dn ±,'äøéãz'`idy ©§¦¨
úBöîa äøéãzdxyr yly dilr ezxkpy ,zeax zeevna dxecq ± §¦¨§¦§
.mieeive zezixa

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåok`yàéîc øéãz ék çñt éaâì äìéî §¦¨¥¥¨¦¨§©¥¤©¦¨¦¨§¨
minly la` ,gqtn xzei daxd dievn `idy meyn ,'xicz' zaygp ±
`le .diabl 'xicz' miaygp mpi`e ,z`hgn xzei daxd miievn mpi`

.wtqd z` `xnbd dhyt
:sqep wtq,eäì àéòaéàcg`d ,zepaxw ipy epiptl eid m`,øéãz ¦©§¨§¨¦

åxg`,øéãz BðéàL,oick `ly dyreì èçLå íéã÷eoaxwBðéàL §¤¥¨¦§¦§¨©©¤¥
éàî ,øéãz,dfa oicd dn ±ïðéøîà éîmixne` ep` m`d ±yïåék ¨¦©¦¨§¦©¥¨
déèçLc±,xicz epi`y oaxwd z` hgy xakydéì áéø÷îmiiqi ± §©£¥©§¦¥

,ezaxwd z`àîìc Bà`l` ,ezaxwd z` miiqn epi` ile` e` ± ¦§¨
áéäéeze` ozi ±ñøîîc ,øçàìyegaie xrpiy ±Bîãa`ly ick ¨¦§©¥¦§¨¥§¨

,yxwiøéãúì déì áéø÷îc ãò,xiczd z` aixwiy cr ±øãäå± ©§©§¦¥§¨¦§£©
e xfegeì áéø÷î.øéãz BðéàL ©§¦§¤¥¨¦

:xacl di`x `xnbd d`ian,òîL àz ,àøeqî àðeä áø øîà̈©©¨¦¨¨§©
lirl epipyy(:v),Lîà ìL íéîìLeìL ,íBé ìL íLàå úàhç §¨¦¤¤¤©¨§¨¨¤¤
ì íãB÷ Lîà.íBé ìLe`aedy minlydy xaecny ,`xnbd dpiade ¤¤¥§¤

mcd zwixfe ,ehgyp `l oiicr my`de z`hgde ,meid ehgyp yn`
.my`de z`hgd zhigyl zncew mzcear x`ye minlyd ly

,yn` eribd minlydy meyn wx `ed df oicy rnyneíBéc àä̈§
Lîàc àéîecdnecd ote`a s` ,meid eribdy minlya la` ± §¨§¤¤

,'yn` ly minly'léîc éëéäåoebk ,df ote` edne ±déèçL íéã÷c §¥¦¨¥¦§¦©£¥
ìíéîìLdfa ,oick `ly z`hgd iptl minlyd z` hgye mcwy ± ¦§¨¦

éîã÷ íLàå úàhç.minlyd mc zwixf iptl hgyidl mincew ± ©¨§¨¨¨§¦
weqrl xfege egipn ,ycewn epi`y df z` hgy xak m` s`y ,gkene

.xicz epi`ye xicza oicd `ede ,ycewna
,df ote`a dpyna xaecny oipn :`xnbd dgecàîìcdn ile` ± ¦§¨

iabl epipyyíBéc íLàå úàhçå Lîàc íéîìLminlydy §¨¦§¤¤§©¨§¨¨§
,mincewdì úçkLî éëéäoebk ,xaecn ote` dfi`a ±eäðéèçLc ¥¦©§©©¨§©£¦§
eäééåøúìly mcd z` wexfl jixve ,zepaxwd ipy z` hgyy ± §©§©§

eribdy oeik ,mcd zwixfl mincew minlydy exn` dfae ,mdipy
,yn`ìáàe meid e`a mdipyy ote`aeäééåøúì eäðéèçL àì`le ± £¨Ÿ©£¦§§©§©§

dfa ,minlyd z` wx `l` ,mdipy z` hgyCì éòaézjl yi ± ¦¨¥¨
zhigy z` micwdle mnca qxnl minlya milflfn m` ,wtzqdl

.`l e` ,my`de z`hgd
,òîL àz,`ziixaa epipyyúkøáe ,äøéãz ïéiä úkøa ,øçà øác ¨§©¨¨©¥¦§©©©¦§¦¨¦§©

,íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãúå ,äøéãz dðéà íBiädpnfy s`e ©¥¨§¦¨§¨¦§¤¥¨¦¨¦¥
inl dnec df ixde ,oiid zkxa ly dpnf iptl `a meid zkxa ly

` hgyy.dfa mb mcew xiczdy gkene ,dligz xicz epi`y z
:`xnbd dgecénð àëä,o`k mb ±ïééúàc ïåéëcxak dzry oeik ± ¨¨©¦§¥¨§¨§¨

,zekxad izy ly onfd ribdéîc eäééåøz éèéçLc ïàîkdf ixd ± §©¦§¦¦©§©§¨¥
.mcew xiczdy i`ce dfae ,zepaxwd ipy ehgypy enk

øçàå äçðî ìL íãà ìltúî ,äëìä ,ïðçBé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¥¨¨¤¦§¨§©©
,ïéôñeî ìL Ckribd sqen onfy s`e ,xzei dxicz dgpny meyn ¨¤¨¦
.dgpn onf iptl
:`xnbd dgecéèîc ïåék ,énð àëämb ribd xak dzry ±ïîæ ¨¨©¦¥¨§¨¥§©

.éîc eäééåøz éèéçLc ïàîk ,äçðî úlôz§¦©¦§¨§©¦§¦¦©§©§¨¥
:ztqep di`x,àðéáøì éMà áøc déøa àçà áø déì øîàepipy ¨©¥©£¨§¥§©©¦§©¦¨

(.`q migqt)m`y ,gqt oaxw iablúBöç íãB÷ BèçL,meid,ìeñt §¨¤£¨
Ba øîàpL éðtî(e ai zeny)'ebe Fz` EhgWe'.'íéaøòä ïéam`e ¦§¥¤¤¡©§¨£Ÿ¥¨©§¨¦

j` ,zevg ixg` edehgyì íãB÷zhigydãéîz,miaxrd oia ly ¤¦¨¦
,øLk,cinzd ixg` axw gqtd oicd xwirny s`àäéåcg`ñøîî ¨¥¦¥§¨¥

ygeae xrpn ±Bîãa,yxwi `ly ick gqtd lyícä ÷øfiL ãòly §¨©¤¦¨¥©¨
oaxwd z` enicwd m`y ,gkene .gqtd mc z` ewxfi f`e ,cinzd
z` aixwdl mixaere ,eze` migipn ,xzei xge`n zeidl jixv didy
z` micwdy ina mb oicd jk ok m`e ,dligz axwidl jixvy oaxwd

.xicz epi`y oaxwd
:`xnbd dgecãéîzì déèçL íéã÷c ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¦§¦©£¥©¨¦

àLéøadn le`yl `ay iptl ,dligz cinzd z` hgye mcwy ± §¥¨
cinzd mc zwixf okl ,ehgyp zepaxwd ipyy oeike ,zeyrl eilr
wexfl eilry xyt` ,cinzd z` hgy `l oiicr m` la` .zncew
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migaf(iriax meil)

àøîâ
d`ian `xnbd .dacpa `a onyy oetxh iax zrc ,dpyna epipy

:eze` mixihwn cvik mi`xen` zwelgnéaø éøáãì ,ìàeîL øîà̈©§¥§¦§¥©¦
BöîB÷ ,ïîL ácðúnä ,ïBôøè,unewd z` xihwneåéøéLeonyd ly ©§©¦§©¥¤¤§§¨¨

ïéìëàð.elek z` mixihwn oi`e ,mipdkl,àîòè éàîcàø÷ øîà ¤¡¨¦©©£¨¨©§¨
(` a `xwie)aixwz iM Wtpe','äçðî ïaø÷df weqteïéácðúnL ãnìî §¤¤¦©§¦¨§©¦§¨§©¥¤¦§©§¦

,ïîLdxezd dtiqede ,'dgpn aixwz ik ytpe' aezkl xyt` didy ¤¤
ony `ede `iadl xyt`y oaxw cer yiy jkn yexcl 'oaxw' zaiz

.dacpa `adexnel yi dzrnäçðî éëdgpnd oick onyd oic - ¦¦§¨
,[dpnn cnlp ixdy]döîB÷ äçðn äîcala unewd z` xihwne ©¦§¨§¨

ïîL óà ,ïéìëàð äéøéLedacpa `ad.ïéìëàð åéøéLe BöîB÷ §¨¤¨¤¡¨¦©¤¤§§¨¨¤¡¨¦
:l`eny ixack epizpyn ly `yixdn giken `xif iaxéaø øîà̈©©¦

àðéðz énð ïðà óà ,àøéæeixiiy `l` onyd lk z` mixihwn oi`y ¥¨©£©©¦§¦¨
,epizpyn ly `yixa epipy oky ,mipdkl milk`p,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

÷lçúnL ïîL úéàø íàmipdkléøö äzà éà ,äøæòaì CìBàL ¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥¨£¨¨¦©¨¨¦¦§
eäî,epi` i`cey meynøúBî àlànå ìàøNé úBçðî é÷é÷ønâBì ©¤¨©§¦¥¦§¦§¨¥§

,òøBöî ìL ïîLoeikïéácðúî ïéàLoerny iax xn`y dnne .ony ¤¤¤§¨¤¥¦§©§¦
oi`y meyn ,dacpa `a mipdkl wlgznd onyd m` wtzqdl oi`y

,llk dacpa `a onyììkîrnyn -ïéácðúî øîàc ïàîcony ¦§¨§©§¨©¦§©§¦
y xaeq÷lçúî.elek xhwen epi`e mipdk zlik`l onyd ¦§©¥

:l`eny ixac cbp epizpyn ly `tiqdn giken iia`,ééaà déì øîà̈©¥©©¥
ok m`àôéñ àîéàiax jiyndy ,epizpyn ly `tiqd z` x`a - ¥¨¥¨

,xn`e oernyéøö äzà éà ,íéMéà éab ìò ïzépL ïîL úéàø íàC ¦¨¦¨¤¤¤¦¨©©¥¦¦¦©¨¨¦
ì,eäî ìBàLepi` i`cey meynøúBî àlàníéðäk úçðî é÷é÷ø ¦§©¤¨©§¦¥¦§©Ÿ£¦

,çéLî ïäk úçðîemeyn.ïîL ïéácðúî ïéàLmrhdy x`eane ¦§©Ÿ¥¨¦©¤¥¦§©§¦¤¤
meyn ,dacpa `ad ony epi` miyi`d iab lr ozipd onyd i`cey

,llk dacpa `a ony oi`yììkîrnyn -ïéácðúî øîàc ïàîìc ¦§¨¦§©§¨©¦§©§¦
,onyíéMéàì ïlekwlgzn epi`e gafnd lr xhwen elek df ony - ¨¨¦¦

.mipdkl llk
:iia`l oiae ciaf axl oia dywn `xnbdééaàì`tiqdn gikedy §©©¥

,onyd z` mixihwnyàéL÷dàLéøgken myny ,epizpyn ly ©§¨¥¨
e ,mipdkl wlgzn dacpa `ad onyyàøéæ éaøì`yixdn gikedy §©¦¥¨

,mipdkl wlgzn onydyàéL÷a x`eandnàôéñxhwen onydy ©§¨¥¨
.gafnd lr elek

:`xif iax lr `iyewd z` zvxzn `xnbdàøéæ éaøì àîìLaxyt` ¦§¨¨§©¦¥¨
wx mixihwny l`enyk xaqy oeiky ,epizpyn z` oiadle ayiil

d z` cinrdl yi ,mipdkl wlgzn x`yde onyd on unewàLéø¥¨
,mipdkl wlgzn onydy dpnn gkenyíéøéLaexzepy onyd ly §¦©¦

d z` eli`e ,epnn unwy xg`làôéñly ony mixihwny gkeny ¥¨
cinrdl yi ,dacpõîB÷as` gafnd lr oixihwn eze`y ,envr §¤
.`xif iax zrclééaàì àlà,onyd lk z` mixihwny xaeqd ¤¨§©©¥

,àéL÷onydy dpnn gkeny epizpyn ly `yixd z` uxzi cvik ©§¨
.wlgzn

dacpa `ad onyy dpynd ly `yixdn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
mipdkl wlgznd onyd lry `yixa epipyy dne xg`ne ,wlgzn
jynda epipyy dn dfl mrhd oi` ,'edn le`yl jixv dz` i`'
ony miacpzny xaeqd zrcl mb ixdy ,ony miacpzn oi`y dpynd

`l` ,mipdkl wlgzn epi`àôéñ eèà àLéø àðzef oeyl epy - ¨¨¥¨¨¥¨
ony lry `tiqa epipy oky ,`tiqa dzepyl jxvedy meyn `yixa
mrhn `weec `ed mye ,dacp ly `ed m` le`yl jixv oi` xhwend
`ed ixd ony miacpzn xn`c o`nl ixdy ,ony miacpzn oi`y

.gafnd lr xhwen
:`xnbd ddnzàLéø íeMî éðz àôéñ àîìLaxnel oaen mpn` ± ¦§¨¨¥¨¨¥¦¥¨

ok zepyl jxvedy zngn `tiqd oeyl z` `pzd dpyy jtidl
zxg` zepyl dvx `l `yixa ok dpy xaky xg` oky ,`yixa

,`tiqaéðz éî àôéñ íeMî àLéø àlàxnel ozip m`d mle` - ¤¨¥¨¦¥¨¦¨¥
zrcl ovxzd uxizy itk ,`tiqd meyn `yixd z` `pzd dpyy

:`xnbd daiyn .iia`ïéàjk ok` ±àáøòîa éøîàminkgd - ¦¨§¦§©£¨¨

,l`xyi ux`ayàôéñ íeMî àLéø àðz`yixd z` `pzd dpy - ¨¨¥¨¦¥¨
.`tiqd meyn

:elek xhwen onydy iia` zrck dgiken `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaaïéé,dacpa `ayàáé÷ò éaø éøáãk,oii miacpzny xaeqd ©¦§¦§¥©¦£¦¨

eze` mikqpníéìôqìe .gafnd lryïîL,dacpa `adéaø éøáãk ©§¨¦¤¤§¦§¥©¦
ïBôøèeze` miaixwn ,ony miacpzny xaeqdíéMéàìy`d lr - ©§¨¦¦

,`xnbd dgiken .gafnd iab lryåàì éàîdfa wiicl oi` m`d - ©¨
ïéécîy epic,íéìôqì Blekd jkïîLy epic,íéMéàì Blekok m`e ¦§©¦©§¨¦¤¤¨¦¦

.gafnd iab lr elek xhwen dacpa `ad onydy iia`k gken
:`xnbd dgecàéøéà éãéîyxtl gxkd oi` ixde ,`id di`x ike - ¦¦¦§¨

`l` ,ote` eze`a `ziixad lk z`àúéàãk àäå àúéàãk àä- ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
,dnvr ipta yxtl yi `tiqd z`e dnvr ipta yxtl yi `yixd z`
`tiqa mewn lkn ,miltql elek ozipy oicd oii iabl `yixay s`e
iabl wx `l` ,onyd lk lr epi` miyi`l ozip onydy oicdy xyt`
gikedl oi`e ,unewd z` wx mixihwny l`eny xaqy itk ,unewd

.onyd lk z` mixihwny iia`k o`kn
:mi`pz zwelgna df oecip dlez `xnbdéàpúk ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨§©¨¥

epipy oky ,iia`e l`eny ewlgpy df oecipa mi`pz ewlgp xak
dpyna(.fw zegpn)ilr ixd xne`d ,ïîLdacpa,dnk yxit `le ,àì ¤¤Ÿ

ìL ,øîBà éaø .âBlî úBçôé.ïébeì úL:`xnbd zxxanéàîa ¦§¦©¦¥§Ÿ¤¦§©
éâìôéî÷.iaxe `nw `pzäeøîà[dex`ia-],àtt áøc dén÷ ïðaø ¨¦§§¦©§¨©¨¨©¥§©¨¨

,dxezay a` oipae ywid dey dxifb lka cenild ote`a ewlgpy
m` ,xg` oiprn cg` oipr micnly'dpéîe dpéî ïec'ekxvedy oeik - ¦¨¦¨

e` ,myn eipic x`y lk z` micnl ,xg` oiprn xacd z` cenllïec'
'døúàa é÷Bàå dpéîla` ,myn cenll ekxvedy dn wx micnl - ¦¨§¥§©§¨

,el dnecd xacn mze` cenlle enewna ecinrdl yi eipic x`y iabl
df xacaeeäééðéa àkéà.mdipia zwelgn yi ±øcéøáñ ïða ¦¨¥©§§©¨¨¨§¦

oAxw aixwz iM Wtpe' weqtdny oeike ,'dpine dpin oec' mixne`y§¤¤¦©§¦¨§©
'dgpn(` a `xwie),ony zacp oic xwir z` micnlïéácðúî äçðn äî ¦§¨©¦§¨¦§©§¦

dpéîe] ,ïéácðúî ïîL óàmipicd x`y z` mb cenll yi ok lr - ©¤¤¦§©§¦¦¨
,dgpnnäçðn äî`ian epi` ,dnk yxit `lyk ,dacpa z`aend ©¦§¨

enre zleq oexyrn zegtïàk óà ,ïîL âBìyxit `le ony acpznd ¤¤©¨
n zegti `l ,dnk.ïîL âBìony zacp z` cenll yi ef dhiy itle ¤¤

,iia`e l`eny ea ewlgpy oecipd oiprl s` dgpn oaxwnäçðn äîe©¦§¨
`l` ,gafnl dlek zxhwen dpi`döîB÷,unewd z` xihwne §¨

ïéìëàð äéøéLe,mipdklïîL óà`l` ,elek xhwen epi`BöîB÷ §¨¤¨¤¡¨¦©¤¤§
ïéìëàð åéøéLe,mipdkl.opaxk l`eny zrcy `vnpeCãéàåiaxe - §¨¨¤¡¨¦§¦¨

xwir z` wx micnl okle ,'dxz`a iwe`e dpin oec' xaqoicd
å ,ïéácðúî ïîL óà ïéácðúî äçðn äî ,äçðnîx`y iabl eli` ¦¦§¨©¦§¨¦§©§¦©¤¤¦§©§¦§

onyd ipic['døúàa é÷Bà'oeike ,enewnak zeidl eze` micinrn - ¥§©§¨
`ed ixd ,dgpnd ly zlqd `la envr ipta `a dacpa `ad onydy

íéëñpkyi epnne ,oaxw `la envr ipta e`iadl acpzdy oiik - ©§¨¦
,eipic z` cenllíéëñp äîepi` ,acpzn `ed oii dnk yxit `lyk ©§¨¦

n zgetìLïîL óà] ,ïébeì úLn zget epi` ,dnk yxit `l m`ìLL §Ÿ¤¦©¤¤¨Ÿ
.ïébeìz` cenll yi iia`e l`eny ewlgpy oecipd iabl mb df itle ¦

,oiin epicíéëñp äîemipdkl miwlgznd miixiy mdl oi` oii ly ©§¨¦
mikqpzn `l`ïîL óà ,[ïéìôqì ïlekwlgzn epi` dacpa `ad ¨©§¨¦©¤¤
`l` mipdklïlekmixhwen,íéMéàìlky iaxk xaq iia`y `vnpe ¨¨¦¦

.miyi`l xhwen onyd
:xg` ote`a opaxe iax zwelgn z` x`an `tt axáø déì øîà̈©¥©

[éaø] dì éúééî äçðnî éà ,ééaàì àttxaeq did iax m` - ¨¨§©©¥¦¦¦§¨©§¥¨©¦
onyd xeriyy opaxl dcen did ,dgpnn dacpa `a onyy micnly

oky ,beln zegt `l `edàîìò éleëcote`a micnl zercd lkl - §¥¨§¨
ly,'dpéîe dpéî ïec'`le onyd xeriy z` dgpnn cnel dide ¦¨¦¨

,mikqpnéaø àlàoibel ylyn zegt `l `ed onyd xeriyy xaeqd ¤¨©¦
dì øîb 'çøæà'îmikqp zgpn zyxta `aend weqtdn -(bi eh xacna) ¥¤§¨¨©¨

xwir z` cnll xzein df weqty ,'dN` z` dkM dUri gxf`d lM'¨¨¤§¨©£¤¨¨¤¥¤
onyd xeriy iabl s` okle ,dacpa mb ony `iadl xyt`y oicd
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'îâïîù áãðúîä ìàåîù øîà.åöîå÷ ïåôøè éáø éøáãìeixiye unewd xihwne

:milk`p.äçðî ïáø÷:`yxcl `xizi oaxw azke aixwz ik azknl ivncéîð ïðà óà
.àðéðú:elek dil xihwn `le lk`pc.ìåàùì êéøö äúà ïéàe` `ed el` ly m`

:ony oiacpzn oi`y dizlinl `nrh aidie `ed dacp lyøîàã ïàîã ììëî
.ïéáãðúîony `nl` dacpa iwetql `ki`

:wlgzn dacp.àøéæ 'øì àîìùáuxznc

rnync `yix l`enyk 'ipznlwlgzn

`ki`c miyi`l dacp rnync 'tiqe [mixiya]

:unewa `nwe`l.àôéñ íåùî àùéø àðú
jixv dz` i` wlgznd ony iab ipzc `yix

ony oiacpzn inp i`c daqp ick edn l`yil

`tiq ipzinl irac meyn `l` wlgzn epi`

dz` i` miyi`d iab lr ozip ony zi`x m`

ony oiacpzn oi`y dacpa dwtql jixv

oiacpzn xn`c o`nl eli`c opirny` `wecc

:wlgzn ony zi`x m` inp `yix `pz ozep

.àáé÷ò éáø éøáãë ïéézegpn zkqna xn`c

eze` ony oiacpzn oi`e oii oiacpzn (.cw sc)

lr slfl `le jqpl ozep `ed miltql oii

`l` oiia oetxh iaxl oicd `ede miyi`d

iax [ixack] ipzinl ony jixhvi`c meyn

`aiwr 'xl `dc `nzq dl ipzil `lc oetxh

iax ixack oii inp `pz ony oiacpzn oi`

:`aiwr.ïåôøè éáø éøáãë äáãð ìù ïîù
:ozep `ed miyi`l ony oiacpzn s` xn`c

.àúéàãë àäå àúéàãë àämiltql elek oii

:i`w unew` miyi`l onya ipzwceâ"ä
xne` iax beld on zegti `l ony i`pzk

:oibel zyly.'åë äðéî ïåãádz`y xac lk

epnn cenl ied ywida e` y"ba exiagn cnl

:eixac lka.äøúàá é÷åàå äðéî ïåãdn

leki oi`y exiagn cenll jixv xacdy

mixac x`yle exiagn cnli etebn cenll

:enewn lr edcinrd etebn cnll lekiyäî
.'åë ïéáãðúî äçðîoaxwn ony zacp xwirc

ony bel dkixv dgpn mzqe ol `wtp dgpn

:ony bele dgpnl (ci `xwie) aizkcäîå
.'åë äöîå÷ äçðîdil zi`c oeike xnelk

inp dxhwd oiprl dpine dpin oec `nw `pzl

:'ek dvnew dgpn dn dpine opipiic.íéëñðë
envr ipta `l` axw `l dacp ly ony `dc

oiiae inc mikqpl jkld envr ipta `ad oiik

ol `wtpck edpip oibel zylyc ol `hiyt

:oii oiacpzny cnln gxf` (:br sc) zegpna

.íéìôñì ïìåë íéëñð äîåiaxc oeik xnelk

dxz`a iwe` inp `dl dil zi` dxz`a iwe`

xa e`lc ony s` miltql elek oii dne

elekc ol `hiyt oiiae miyi`l elek miltq

gxf`n `dc mipdkl wlgzn epi`e miltql

dkk dyri gxf`d lk mikqpa aizkc iaxzi`

:lilk dlek mikqp zgpne (eh xacna).äì øîâ çøæàî éáøoii oidd ziriax yak ly mikqpc mikqpay zegt `edy od oibel zyly dpine dpin zpiic inp ike ony zacpl

:(my) eda aizk.éëä úøîà úéöî éîå:dl xnb gxf`n iaxc.çåçéð çéø äùàaizk gaf llba `ad eli`c envr ipta `ad oii df df dfi`e miyi`l `edy oii yi `nl`

:(:hn sc) dkeq zkqna opixn`ck oiziyd z` oiwwetyk gafnd iab lr d`xp `diy zexky oeyl driay oeyl (gk my) xky jqp jqd.éåáéë äéîù àì`l` `xw citw `lc

:(e `xwie) gafnd lr cwez cinz y``.éôìë:li`ed xnelk.íåøúì:oycd z`.äáëé ìåëé:zelke`n opi`y zeygel olek o`vn m`.äáëé àì úøîàdevnc ieaik `nl`

:xiq`.øèðå:oiznne.íéùéàì àìà åðéà åà:oiia dy` aizk `dc.äãåäé éáø àäxwr jkld oiekzn `la elit` dakz `l ied xeq` oiekzn oi`y xac ( :kw sc zay) xn`c

kde miyi`k iptl `ed gex zgp diyxcnl dy`c dizernynl dil:ixtqa `ziixal dl wiqn i.ïåòîù éáø àädakz `l oi` zeakl oiekzn oi`c oeikc oerny iaxk l`eny

dakn inp i` jkld c`n zewc oitiha dil silfnc xyt` `ed zeni `le `yix wiqt xn`z m`e dakz `lc `iyew meyn dy`c `zernyn xwrinl xeq`l eilr dii`x

:`ed oiekzn oi`y xac zeqb mitiha.úëúî ìù úìçâ:opax xefb `l miax wfid mewnae `ki`c `ed opaxc `xeqi`e `ed ieaik za e`l
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migaf(iriax meil)

àøîâ
d`ian `xnbd .dacpa `a onyy oetxh iax zrc ,dpyna epipy

:eze` mixihwn cvik mi`xen` zwelgnéaø éøáãì ,ìàeîL øîà̈©§¥§¦§¥©¦
BöîB÷ ,ïîL ácðúnä ,ïBôøè,unewd z` xihwneåéøéLeonyd ly ©§©¦§©¥¤¤§§¨¨

ïéìëàð.elek z` mixihwn oi`e ,mipdkl,àîòè éàîcàø÷ øîà ¤¡¨¦©©£¨¨©§¨
(` a `xwie)aixwz iM Wtpe','äçðî ïaø÷df weqteïéácðúnL ãnìî §¤¤¦©§¦¨§©¦§¨§©¥¤¦§©§¦

,ïîLdxezd dtiqede ,'dgpn aixwz ik ytpe' aezkl xyt` didy ¤¤
ony `ede `iadl xyt`y oaxw cer yiy jkn yexcl 'oaxw' zaiz

.dacpa `adexnel yi dzrnäçðî éëdgpnd oick onyd oic - ¦¦§¨
,[dpnn cnlp ixdy]döîB÷ äçðn äîcala unewd z` xihwne ©¦§¨§¨

ïîL óà ,ïéìëàð äéøéLedacpa `ad.ïéìëàð åéøéLe BöîB÷ §¨¤¨¤¡¨¦©¤¤§§¨¨¤¡¨¦
:l`eny ixack epizpyn ly `yixdn giken `xif iaxéaø øîà̈©©¦

àðéðz énð ïðà óà ,àøéæeixiiy `l` onyd lk z` mixihwn oi`y ¥¨©£©©¦§¦¨
,epizpyn ly `yixa epipy oky ,mipdkl milk`p,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

÷lçúnL ïîL úéàø íàmipdkléøö äzà éà ,äøæòaì CìBàL ¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥¨£¨¨¦©¨¨¦¦§
eäî,epi` i`cey meynøúBî àlànå ìàøNé úBçðî é÷é÷ønâBì ©¤¨©§¦¥¦§¦§¨¥§

,òøBöî ìL ïîLoeikïéácðúî ïéàLoerny iax xn`y dnne .ony ¤¤¤§¨¤¥¦§©§¦
oi`y meyn ,dacpa `a mipdkl wlgznd onyd m` wtzqdl oi`y

,llk dacpa `a onyììkîrnyn -ïéácðúî øîàc ïàîcony ¦§¨§©§¨©¦§©§¦
y xaeq÷lçúî.elek xhwen epi`e mipdk zlik`l onyd ¦§©¥

:l`eny ixac cbp epizpyn ly `tiqdn giken iia`,ééaà déì øîà̈©¥©©¥
ok m`àôéñ àîéàiax jiyndy ,epizpyn ly `tiqd z` x`a - ¥¨¥¨

,xn`e oernyéøö äzà éà ,íéMéà éab ìò ïzépL ïîL úéàø íàC ¦¨¦¨¤¤¤¦¨©©¥¦¦¦©¨¨¦
ì,eäî ìBàLepi` i`cey meynøúBî àlàníéðäk úçðî é÷é÷ø ¦§©¤¨©§¦¥¦§©Ÿ£¦

,çéLî ïäk úçðîemeyn.ïîL ïéácðúî ïéàLmrhdy x`eane ¦§©Ÿ¥¨¦©¤¥¦§©§¦¤¤
meyn ,dacpa `ad ony epi` miyi`d iab lr ozipd onyd i`cey

,llk dacpa `a ony oi`yììkîrnyn -ïéácðúî øîàc ïàîìc ¦§¨¦§©§¨©¦§©§¦
,onyíéMéàì ïlekwlgzn epi`e gafnd lr xhwen elek df ony - ¨¨¦¦

.mipdkl llk
:iia`l oiae ciaf axl oia dywn `xnbdééaàì`tiqdn gikedy §©©¥

,onyd z` mixihwnyàéL÷dàLéøgken myny ,epizpyn ly ©§¨¥¨
e ,mipdkl wlgzn dacpa `ad onyyàøéæ éaøì`yixdn gikedy §©¦¥¨

,mipdkl wlgzn onydyàéL÷a x`eandnàôéñxhwen onydy ©§¨¥¨
.gafnd lr elek

:`xif iax lr `iyewd z` zvxzn `xnbdàøéæ éaøì àîìLaxyt` ¦§¨¨§©¦¥¨
wx mixihwny l`enyk xaqy oeiky ,epizpyn z` oiadle ayiil

d z` cinrdl yi ,mipdkl wlgzn x`yde onyd on unewàLéø¥¨
,mipdkl wlgzn onydy dpnn gkenyíéøéLaexzepy onyd ly §¦©¦

d z` eli`e ,epnn unwy xg`làôéñly ony mixihwny gkeny ¥¨
cinrdl yi ,dacpõîB÷as` gafnd lr oixihwn eze`y ,envr §¤
.`xif iax zrclééaàì àlà,onyd lk z` mixihwny xaeqd ¤¨§©©¥

,àéL÷onydy dpnn gkeny epizpyn ly `yixd z` uxzi cvik ©§¨
.wlgzn

dacpa `ad onyy dpynd ly `yixdn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
mipdkl wlgznd onyd lry `yixa epipyy dne xg`ne ,wlgzn
jynda epipyy dn dfl mrhd oi` ,'edn le`yl jixv dz` i`'
ony miacpzny xaeqd zrcl mb ixdy ,ony miacpzn oi`y dpynd

`l` ,mipdkl wlgzn epi`àôéñ eèà àLéø àðzef oeyl epy - ¨¨¥¨¨¥¨
ony lry `tiqa epipy oky ,`tiqa dzepyl jxvedy meyn `yixa
mrhn `weec `ed mye ,dacp ly `ed m` le`yl jixv oi` xhwend
`ed ixd ony miacpzn xn`c o`nl ixdy ,ony miacpzn oi`y

.gafnd lr xhwen
:`xnbd ddnzàLéø íeMî éðz àôéñ àîìLaxnel oaen mpn` ± ¦§¨¨¥¨¨¥¦¥¨

ok zepyl jxvedy zngn `tiqd oeyl z` `pzd dpyy jtidl
zxg` zepyl dvx `l `yixa ok dpy xaky xg` oky ,`yixa

,`tiqaéðz éî àôéñ íeMî àLéø àlàxnel ozip m`d mle` - ¤¨¥¨¦¥¨¦¨¥
zrcl ovxzd uxizy itk ,`tiqd meyn `yixd z` `pzd dpyy

:`xnbd daiyn .iia`ïéàjk ok` ±àáøòîa éøîàminkgd - ¦¨§¦§©£¨¨

,l`xyi ux`ayàôéñ íeMî àLéø àðz`yixd z` `pzd dpy - ¨¨¥¨¦¥¨
.`tiqd meyn

:elek xhwen onydy iia` zrck dgiken `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaaïéé,dacpa `ayàáé÷ò éaø éøáãk,oii miacpzny xaeqd ©¦§¦§¥©¦£¦¨

eze` mikqpníéìôqìe .gafnd lryïîL,dacpa `adéaø éøáãk ©§¨¦¤¤§¦§¥©¦
ïBôøèeze` miaixwn ,ony miacpzny xaeqdíéMéàìy`d lr - ©§¨¦¦

,`xnbd dgiken .gafnd iab lryåàì éàîdfa wiicl oi` m`d - ©¨
ïéécîy epic,íéìôqì Blekd jkïîLy epic,íéMéàì Blekok m`e ¦§©¦©§¨¦¤¤¨¦¦

.gafnd iab lr elek xhwen dacpa `ad onydy iia`k gken
:`xnbd dgecàéøéà éãéîyxtl gxkd oi` ixde ,`id di`x ike - ¦¦¦§¨

`l` ,ote` eze`a `ziixad lk z`àúéàãk àäå àúéàãk àä- ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
,dnvr ipta yxtl yi `tiqd z`e dnvr ipta yxtl yi `yixd z`
`tiqa mewn lkn ,miltql elek ozipy oicd oii iabl `yixay s`e
iabl wx `l` ,onyd lk lr epi` miyi`l ozip onydy oicdy xyt`
gikedl oi`e ,unewd z` wx mixihwny l`eny xaqy itk ,unewd

.onyd lk z` mixihwny iia`k o`kn
:mi`pz zwelgna df oecip dlez `xnbdéàpúk ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨§©¨¥

epipy oky ,iia`e l`eny ewlgpy df oecipa mi`pz ewlgp xak
dpyna(.fw zegpn)ilr ixd xne`d ,ïîLdacpa,dnk yxit `le ,àì ¤¤Ÿ

ìL ,øîBà éaø .âBlî úBçôé.ïébeì úL:`xnbd zxxanéàîa ¦§¦©¦¥§Ÿ¤¦§©
éâìôéî÷.iaxe `nw `pzäeøîà[dex`ia-],àtt áøc dén÷ ïðaø ¨¦§§¦©§¨©¨¨©¥§©¨¨

,dxezay a` oipae ywid dey dxifb lka cenild ote`a ewlgpy
m` ,xg` oiprn cg` oipr micnly'dpéîe dpéî ïec'ekxvedy oeik - ¦¨¦¨

e` ,myn eipic x`y lk z` micnl ,xg` oiprn xacd z` cenllïec'
'døúàa é÷Bàå dpéîla` ,myn cenll ekxvedy dn wx micnl - ¦¨§¥§©§¨

,el dnecd xacn mze` cenlle enewna ecinrdl yi eipic x`y iabl
df xacaeeäééðéa àkéà.mdipia zwelgn yi ±øcéøáñ ïða ¦¨¥©§§©¨¨¨§¦

oAxw aixwz iM Wtpe' weqtdny oeike ,'dpine dpin oec' mixne`y§¤¤¦©§¦¨§©
'dgpn(` a `xwie),ony zacp oic xwir z` micnlïéácðúî äçðn äî ¦§¨©¦§¨¦§©§¦

dpéîe] ,ïéácðúî ïîL óàmipicd x`y z` mb cenll yi ok lr - ©¤¤¦§©§¦¦¨
,dgpnnäçðn äî`ian epi` ,dnk yxit `lyk ,dacpa z`aend ©¦§¨

enre zleq oexyrn zegtïàk óà ,ïîL âBìyxit `le ony acpznd ¤¤©¨
n zegti `l ,dnk.ïîL âBìony zacp z` cenll yi ef dhiy itle ¤¤

,iia`e l`eny ea ewlgpy oecipd oiprl s` dgpn oaxwnäçðn äîe©¦§¨
`l` ,gafnl dlek zxhwen dpi`döîB÷,unewd z` xihwne §¨

ïéìëàð äéøéLe,mipdklïîL óà`l` ,elek xhwen epi`BöîB÷ §¨¤¨¤¡¨¦©¤¤§
ïéìëàð åéøéLe,mipdkl.opaxk l`eny zrcy `vnpeCãéàåiaxe - §¨¨¤¡¨¦§¦¨

xwir z` wx micnl okle ,'dxz`a iwe`e dpin oec' xaqoicd
å ,ïéácðúî ïîL óà ïéácðúî äçðn äî ,äçðnîx`y iabl eli` ¦¦§¨©¦§¨¦§©§¦©¤¤¦§©§¦§

onyd ipic['døúàa é÷Bà'oeike ,enewnak zeidl eze` micinrn - ¥§©§¨
`ed ixd ,dgpnd ly zlqd `la envr ipta `a dacpa `ad onydy

íéëñpkyi epnne ,oaxw `la envr ipta e`iadl acpzdy oiik - ©§¨¦
,eipic z` cenllíéëñp äîepi` ,acpzn `ed oii dnk yxit `lyk ©§¨¦

n zgetìLïîL óà] ,ïébeì úLn zget epi` ,dnk yxit `l m`ìLL §Ÿ¤¦©¤¤¨Ÿ
.ïébeìz` cenll yi iia`e l`eny ewlgpy oecipd iabl mb df itle ¦

,oiin epicíéëñp äîemipdkl miwlgznd miixiy mdl oi` oii ly ©§¨¦
mikqpzn `l`ïîL óà ,[ïéìôqì ïlekwlgzn epi` dacpa `ad ¨©§¨¦©¤¤
`l` mipdklïlekmixhwen,íéMéàìlky iaxk xaq iia`y `vnpe ¨¨¦¦

.miyi`l xhwen onyd
:xg` ote`a opaxe iax zwelgn z` x`an `tt axáø déì øîà̈©¥©

[éaø] dì éúééî äçðnî éà ,ééaàì àttxaeq did iax m` - ¨¨§©©¥¦¦¦§¨©§¥¨©¦
onyd xeriyy opaxl dcen did ,dgpnn dacpa `a onyy micnly

oky ,beln zegt `l `edàîìò éleëcote`a micnl zercd lkl - §¥¨§¨
ly,'dpéîe dpéî ïec'`le onyd xeriy z` dgpnn cnel dide ¦¨¦¨

,mikqpnéaø àlàoibel ylyn zegt `l `ed onyd xeriyy xaeqd ¤¨©¦
dì øîb 'çøæà'îmikqp zgpn zyxta `aend weqtdn -(bi eh xacna) ¥¤§¨¨©¨

xwir z` cnll xzein df weqty ,'dN` z` dkM dUri gxf`d lM'¨¨¤§¨©£¤¨¨¤¥¤
onyd xeriy iabl s` okle ,dacpa mb ony `iadl xyt`y oicd
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`oifgeקלב mipy` cenr av sc ± oey`x wxtzereay

.õò ìù àì ìáàzgkyn `l y"xk i`e `ed `ziixe`c `xeqi`e `ed ieaik zac

dkixv dpi`y dk`ln y"x`c mdl jixve eieaika oingt zeyrl oiekzna `l` ieaik

eilr `a `ly i`eldc el jixv `diy `ed eteb jxev e`l ieaike dilr xeht dtebl

ripvnd wxta zay zkqna y"x dilr xhtc eipt lrn ewlql znd z` `ivenl ince

:(.cv sc).äëøòî`le dxfra dtvxd lr

y`a ycwa xn`py meyn uegl d`ivei

i`d opiyxc (.ck sc) migqtc ipy 'ta sxyz

dipin opiaxne 'ebe `aei xy` z`hg lke `xw

ediy dxfra ezvigny miycw ileqt lk

lk`z `l ycwa aizkck dxfra mitxyp

onvrl otxey dnl ip` dinze sxyz y`a

eay dxfra didy oycd ziaa otxey epi`e

ipira d`xpe miycw iycw ileqt oitxey

oztixy `dzy onvrl otxey gl xac `edy

oi` xya mr otxey did m`y onvrl zxkip

onyde mcd :ynn oda oi` ixdy oixkip

:'iqxb

øéãúä ìë êìò ïøãä

íã.ñåáéë ïåòè úàèçdfi xy`e aizkck

:'ebe dncn.ìëàú ùåã÷ íå÷îá
:aizk `piipr `edda.úàèçä úøåú`yix

:`ed `piiprcïéà äìåñô.ñåáéë äîã ïåòè
:xacn aezkd d`fdl ie`xa dfi xy` aizkc

.øùåëä úòù:dwixfl.äðìù:dnc ol

äîã úà ïéìåñô åìá÷ùå'iqxb `le 'iqxb .

dncn (z`) fzpy dxyk elit` `dc ewxfe

qeaik oerh oi` cbad lr dwixf xg`l

:dfed xaky dfl hxt onwl opixn`ck'îâ
.úàèçä èçùúaizk `pipr `edda

:zewlnpa `le zehgypaóåòä úàèç åìéôà
.éîðzeinipt `d `hernl z`f aizkc b"r`

xacn aezkd zelk`pac ehirni` inp

:zxezn edl opiaxnwe.úéàø äîåzeaxl

:z`fn ser hrnle zxezn zeiniptúàèçã
.ééåáøì ì"ä úåéîéðô äîäámipevigd oick

dperh dzenk dhigy dzenk dnda oky

zepxwe dzenk ilk zlawe dzenk oetv

rav`ae oxw ly dceg cbpke dzenk gafnd

epi` ser la` miyi`l odixeni` miyi`e

dlawe oetv oerh epi`e hegy epi`e dnda

ziyrp dhnl serd z`hg ixdy oxw `le

oi`e oxw ly dcega rav`a dpzep epi`e

:miyi`l dpnn
äðìëàé

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

ìáàey oiekzn oi`y xacc c"q ikid dniz .ur ly zlgb `ldtebl dkixv dpi`l d

elit` l`eny ixyc `d iab ith `gip (.an zay) dxik 'tae dfl df oipr dnc

oiekzn oi`y xac y"x ixy ded `lc c"qc xninl ivne b"dk mzd jixtc sxvl xeriy

jkld dtebl dkixv dpi`y dk`ln inp dedc izxz dia zi`c meyn e`l i` dligzkl

xqe` dtebl dkixv dpi`a aiignc dcedi iax

i` `kd la` `ilz `da `dc oiekzn oi`a

oii acpzndc `idd` dl iziinc ok yxtl xyt`

`nrh jiiy `lc miyi`d iab lr etlfne e`ian

zayc zek`ln iab `l` dtebl dkixv oi`c

iab dl iziin (.i sc) dbibgc oey`x wxt seqae

jixve dxrya mielzd mixxdk zay zekld

ikid ikc `zydc q"ydl rnync yxtl

el yi p"d dtebl dkixv dpi`a l`eny aiignc

:oiekznk oiekzn oi` aiigläëàìîádpi`y

dywd .dcedi iaxk dl xaq dtebl dkixv

sc) zayc `ziinw `zrnyac zelecb zeklda

la` xeht zayc ixeht lk l`eny xn`w (.b

iav cvd xzene xehtc zlz ipdn xal xeq`

meyn opax exyc 'it `qxen qitne ygp cvde

xhtin `l `qxen qitne ygp cvc `tebc xrv

dtebl dkixv dpi`y dk`ln xhtc y"xl `l`

`ed wgece (:fw zay) mivxy dpny 'ta `zi`ck

aiygc `dc uxiz z"xe zelecb zeklda uxzl

e`l (xn`w) xzene xeht [icda] l`eny dl

`edy l"qc o`n xnelk `l` ikd l"qc meyn

l`eny wcwcny enk xzene xehtc xaqw xeht

xn`w xzene xeht i`cec (.fw my) bxe`d seqa

dpi`y dk`lna l`enyk ol `niiw `l op` edin

d`xza `edc `ax ogky`ck dtebl dkixv

i`xen`e (:`nw my) lhep yixa y"xk xaqc

lk ixn`c (:`kw my) ycwd iazk lk wxtc

`l xq`c o`n elit`e zaya oibxdp oiwifnd

xzen jkld jeyz `ly axwr lrc 'ipzn` bilt

:dgil dpnn `ivedl zaya `qxen qitdl

øéãúä ìë êìò ïøãä

äðìùdnc `nhpe dnc ol yexit .d`nhpye

qeaik ira `l h"n `nhpe xn`z m`e

opixn`ck dligzkl ewxef `ziixe`cn `d

dvxed bbeya ewxfe `nhpy mc (:t sc migqt)

egvn lr epi` e` uivd xaypy oebk ixiinc l"ie

:(:f sc `nei) [dvxn epi`y] dil zi`c o`nl

åìá÷ùåyxit .dnc z` ewxfe oileqt

fzip m` dxyk elit`c b"r`e ewxf e` qxhpewa

onwl xn`ck qeaik oerh oi` dwixf xg`l dnc

opireny`l jixhvi` dfed xaky dfl hxt

:(.d sc) dlirnc w"ta r"ve mixiy dyer leqtc wexfie xykd xefgi `niz `le dwixfl xyk wxfna xzepd oi`e `ed iegc mcc xninl oileqtaìåëéqeaik oerh serd z`hg mc `dz

`zyde relaa ycwzn lk s` relaa zycwzn z`hg dn z`hgle dpgnle dlerl dxezd z`fn iaxn (.gv sc) oiwxit seqac dnize z`fn ihrnin milw miycw oicd `ede .z`f l"z

ihernl dze` jixhvi`cn dtihye dwixn oiperh miycw lkc ogky`c oeik l"ie `kti` `ni` qeaik oiprl `kdc `herine rela oiprl z`hgk miycwd lk zeaxl `yiwid `iz`c l"pn

lk onwl witn dcedi iaxc izixg` `iyew ikda inp `vxzine ilk zrila mrhn dtihye dwixn oiperhc ogky`c xg`n relaa ycwzdl oiprl `yiwid dnewe`l `ed `xaq dnexz

dwixn ogky`c e`l i`c `gip ziyixtc i`nl la` z`hgk dtihye dwixn oiperh miycw lkc z`hgc `yiwidn il wetiz `xw l"l `zyde miycw ycwn dtihye dwixn oiprl miycw

:relae dtihye dwixn ihernl z`fc `herine qeaik oiprl `yiwid inwen ded `icda [dtihye]
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ïBòîL éaøk ,Czòc à÷ìñ éàå .õò ìL úìçb àì ìáà£¨Ÿ©¤¤¤¥§¦¨§¨©§¨§©¦¦§
ïéàL øáãa .énð õò ìL úìçb eléôà ,déì àøéáñ§¦¨¥£¦©¤¤¤¥©¦§¨¨¤¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migaf(iying meil)

àì ìáàmiakn,õò ìL úìçbdieaiky oeiky ,miaxl dwifny s` £¨Ÿ©¤¤¤¥
zayadgiken .wfid mewna s` xzid dl oi` ,dxezd on xeq`

:`xnbdCzòc à÷ìñ éàål`enyy jzrca dlri m` -éaøk §¦¨§¨©§¨§©¦
énð õò ìL úìçb eléôà ,déì àøéáñ ïBòîLixdy ,xizdl el yi ¦§§¦¨¥£¦©¤¤¤¥©¦

zeyrl oiekznyk `l` zaya ieaik xq`p `l oerny iax zrcl
,ixnbl urd sxyiy iptl y`d z` dakn `ed df jxevle mingt
ixdy ,dxezd on xeqi` dfa oi` da utg epi`y zngn y` ieaik la`
aeh dide ,y`d ly dweliq z` jixv `ed `l` ieaika jxev el oi`
dkixv dpi`y dk`lne ,dligzkln y` o`k dzid `l m` xzei el
l`eny xizd `l recn ok m`e .dilr xeht oerny iax zrcl dtebl

.miax wfid mewna ur ly zlgba mb
y s` ,dxizq df oi` :`xnbd zvxznïéekúî ïéàL øáãal`eny §¨¨¤¥¦§©¥

ïBòîL éaøk dì øáñieaik xeqi` oi`y xaq jkitle ,xzeny ¨©¨§©¦¦§
mewn lkn ,miyi`d lr oiid z` slfl xzene ,oiekzn epi`yk

äãeäé éaøk dì øáñ dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîa,dilr aiigy ¦§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨©¨§©¦§¨
meyn ,miax wfid mewna s` ur ly zlgba zeakl xq` jkitle
.miax wfid mewna exizdl oi`e dxezd on `ed dzeakl xeqi`dy

:e`nhpy mikqp ztixy oic zx`an `xnbdíéëñð ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨¦
eàîèpL,dxfraäëøòî ïäì äNBòdxfrd ztvx lr mivr ly ¤¦§§¤¨¤©£¨¨

ïôøBNå ïîöò éðôadidzy ick ,miycwd ileqt x`y mr `le ,my ¦§¥©§¨§§¨
iven epi`e ,zxkip mztixy,dxfrl uegn otxeyl o`øîàpL íeMî¦¤¤¡©

(bk e `xwie),WcFTA xRkl crFn ld` l` DnCn `aEi xW` z`Hg lke'§¨©¨£¤¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§©¥©¤
,'sxVY W`A lk`z `llke' zeaizn eyxce'óøOz Làa LãBwa Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§¨©¤¨¥¦¨¥

jeza e`nhp m` ,dxfrl uegn mz`ivia milqtpd miycwd lky
.dxfrd on m`iven epi`e my otxey dxfrd

:`ziixan jkl di`x `xnbd d`ianïîMäå ícä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¨§©¤¤
úBçðnäå,ïîöò éðôa äëøòî ïäì äNBò ,eàîèpL íéëñpäå §©§¨§©§¨¦¤¦§§¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨
.ïôøBNå:miaxa dkld eraw jky `xnbd dtiqenìàeîL déì øîà §§¨¨©¥§¥

äàúcâa àpç áøì,[laaay ccba xirdn-]äøNò éa éì éúééà §©¦¨©§§¨¨©§¥¦¥£¨¨
eäéén÷ Cì àîéàådf oic jl xne`e ,miyp` dxyr il `ad - §¥¨¨©©§

,dkld oky mqxtl ick ,mdiptlïäì äNBò ,eàîèpL íéëñð§¨¦¤¦§§¤¨¤
,ïôøBNå ïîöò éðôa äëøòîmiycwd ileqt xya mr mtxey oi`e ©£¨¨¦§¥©§¨§§¨

.dxfra mitxypy

øéãúä ìë êìò ïøãä

úàèç íã ¯ øùò ãçà ÷øô

wxtd .mcae xyaa mibdepd mipic dxeza xn`p z`hg oaxw zyxta
:dyxt dze`a mixkfend mipic dylya wqer epiptlyz`hg mc .`

xn`py ,eze` qakl yi ,cba lr fzipy(k e `xwie)lr DnCn dGi xW`e'©£¤¦¤¦¨¨©
mca wx bdep df oice .'Wcw mFwnA qAkY dilr dGi xW` ,cbAd©¤¤£¤¦¤¨¤¨§©¥§¨¨Ÿ

zepaxw x`ya `le z`hg..asehyl yi ,ilka lyazpy z`hg xya
i`y qxg ilkae ,ezrila z` `ivedl zpn lr mina ilkd z` wxnle

xn`py ,ilkd z` xeayl yi drilad z` `ivedl xyt`(`k e my)

sHWe wxnE dlXA zWgp ilkA m`e ,xaXi FA lXaY xW` Uxg ilkE'§¦¤¤£¤§ª©¦¨¥§¦¦§¦§Ÿ¤ª¨¨Ÿ©§ª©
.'miOAoiprl z`hg xyak epic ,z`hg xyaa rbpy lk`n xac .b ©¨¦

lk`nd z` lek`l oi` z`hgd dlqtp m` oke ,dlik`d onfe mewn
xn`py ,ea rbpy(k e my).'WCwi DxUaA rBi xW` lM'Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨

äðùî
:z`hg mcn eilr fzipy cba qeaik oica zwqer dpyndícoaxw ©

,ãâaä ìò æzpL úàhçñeaék ïeòè äæ éøäz` epnn `ivedl ick ©¨¤¦©©©¤¤£¥¤¨¦
xn`py mcd zrila(k e `xwie)dGi xW` ,cbAd lr DnCn dGi xW`e'©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤¦¤

:xaecn ze`hg dfi`a dpynd zx`an .'Wcw mFwnA qAkY dilróà ¨¤¨§©¥§¨¨Ÿ©
áeúkä ïéàL ét ìòqeaik aiignda àlà øaãîzepevigd ze`hg ©¦¤¥©¨§©¥¤¨©

dúBìëàp,mipdklLixdøîàpef dyxta(hi e my)`Hgnd odMd' ¤¡¨¤¤¡©©Ÿ¥©§©¥
dPlk`i Dz`,ìëàz LBã÷ íB÷îaxaic `le ,'crFn ld` xvgA Ÿ¨Ÿ£¤¨§¨¨¥¨¥©£©Ÿ¤¥

uegn zetxypy ,[lkidd mipta zeaxwd] zeiniptd ze`hga
mewn lkn ,mipdkl zelk`p opi`e ,milyexilãçàze`hgúBìëàpä ¤¨©¤¡¨

úBiîéðtä ãçàåy dfa dey opic ,zelk`p opi`yñeaék úBðeòè §¤¨©§¦¦§¦
,eilr efzipy cbaløîàpLdyxtd zligza(gi e my)oxd` l` xAC' ¤¤¡©©¥¤©£Ÿ

z`f ,xn`l eipA l`e,'úàhçä úøBzdidzy jkn micnleäøBz §¤¨¨¥ŸŸ©©©¨¨
úçàdey oic -úBàhçä ìëì.mcd qeaik aeig oiprl ©©§¨©©¨

:qeaik aiign mc dfi` zx`an dpyndäìeñt úàhçdnc lqtpy - ©¨§¨
,dxya e`ñeaék ïeòè dîc ïéà,cbad lr fzipykïéaote`a ¥¨¨¨¦¥
dì äúéäLef z`hgl ±øLBkä úòLdid dncy `edy lk onf - ¤¨§¨¨§©©¤

,lqtpy mcew ,d`fdl ie`x,øLBkä úòL dì äúéä àlL ïéáe¥¤Ÿ¨§¨¨§©©¤
dnc did `l mlerne ,dhigyd onfa skiz dlqtp z`hgdy xnelk

xn`py .d`fdl ie`x(k weqt my),'Wcw mFwnA qAkY dilr dGi xW`'£¤¦¤¨¤¨§©¥§¨¨Ÿ
dncy z`hga `l` bdep epi` qeaik oicy 'dfi xy`'n minkg eyxce

.d`fdl xyk:dpynd zx`anàéä Bæéàdleqt z`hgdì äúéäL ¥¦¤¨§¨¨
øLBkä úòLoebk ,gafnd lr dnc zwixfläðlLdxfra ol dncy - §©©¤¤¨¨

.d`fdl jka dlqtpe ,dlilaåokote`aäàîèpL,z`hgd ly dnc §¤¦§§¨
.d`fdl dlqtpeåokúàöiL,dxfrd znegl uegn z`hgd ly dnc §¤¨¨

dwixfl ie`x mcd did dligza el` mipte`ay .d`fdl jka dlqtpe
.gafnd iab lr

àéä Bæéàådleqt z`hgøLBkä úòL dì äúéä àlLdnc zwixfl §¥¦¤Ÿ¨§¨¨§©©¤
oebk ,gafnd lräèçLpLdlke`l hgeyd ayigy ,leqt zaygna ¤¦§£¨

dpîæì õeç,dlik`a dxya xzeny onfd xg`l -ådlke`l ayigy ¦§©¨§
,dîB÷îì õeçz` ef daygna lqte .dxfrd znegl uegn xnelk ¦§¨

.oaxwdåote`a okeìaéwLd miyp`ïéìeñtdcearl(e÷øæå)úà §¤¦§§¦§¨§¤
dîc,dwixfl mcd z` jka elqte ,dhigyd xg` dndad x`evn ¨¨

.mlern dwixfl ie`x mcd did `le

àøîâ
:dpyna epipy'åë [æzpL] (äúîù) úàhç ícoerh df ixd cbad lr ©©¨¤¦©

zxkfen dpi`y ziniptd z`hg mca s` bdep df oice .qeaik,dyxta
lka bdep mcd qeaik oicy 'z`hgd zxez' aezkdn miaxny meyn

.ze`hgd
:`xnbd dywnéàåbdepy miyxec ok` m` -ìëì úçà äøBz §¦¨©©§¨

d,úBàhçeléôàoaxwénð óBòä úàhçdnc didiy daxzz mb - ©¨£¦©©¨©¦
,qeaik oerhàéðz äîlà,`ziixaa epipy recne -ìBëéxn`py ©¨¨©§¨¨

yñeaék ïeòè óBòä úàhç íc àäé,ze`hg x`ykøîBì ãeîìz §¥©©©¨¨¦©§©
aezkd epcnln -(gi e my)xn`l eipA l`e oxd` l` xAC'úàæzxFY ©¥¤©£Ÿ§¤¨¨¥ŸŸ©

z`hg j` qeaika zaiig z`f wxy mihrnn 'z`f' zaizny 'z`Hgd©©¨
oic bdep `diy 'z`hgd zxez'n micnl oi` recne .zaiig dpi` serd

.serd z`hg mca s` qeaik
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àøt÷ øa íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©©¨¨¨©§¨

ef dyxta(gi weqt my)dlrd hgXY xW` mFwnA ,z`Hgd zxFY z`f'Ÿ©©©¨¦§£¤¦¨¥¨Ÿ¨
èçMzmicnl dyxta xen`d dhigy oeylne ,''d iptl z`Hgd ¦¨¥©©¨¦§¥
wxyad ze`hgúBèçLpdnda z`hg oebk,øaãî áeúkä`le ©¦§¨©¨§©¥

`le dwilna ziyrpy serd z`hg oebk zehgyp opi`y ze`hga
dhigya.

dyxta xg` oeyl wiicz :`xnbd dywnàîéàå`weecy xn`ze - §¥¨
ad zepevigd ze`hgøaãî áeúkä úBìëàp,qeaik mkixvdl ©¤¡¨©¨§©¥

áéúëãk(hi e my)ìáà ,'ìëàz LBã÷ íB÷îa'd ze`hgúBiîéðt §¦§¦§¨¨¥¨¥£¨§¦¦
,milyexi znegl uegn zetxyp `l` ,zelk`p opi`yàìmnc didi Ÿ

:`xnbd zvxzn .aezkd xaic `l mdilry oeik ,qeaik oerhéaø©¦
àðîçøaezka 'd daix -'úøBz'mc qeaik oicy micnl df ieaixne ©£¨¨©

,mda xacn aezkd oi`y el`a s` ,ze`hgd lka `ed dey z`hgd
.aeigd llka zeiniptd ze`hgd s` jk meyne

:`xnbd dywnéëä éàmc qeaik oicy 'zxez'n miaxny jk m` - ¦¨¦
,dyxta exn`p `ly ze`hg s` llek z`hgdóBòä úàhç eléôà£¦©©¨

énð'z`f'n rnyny s` lr ,qeaik oerh dncy 'zxez'n daxzz ©¦
:`xnbd zvxzn .da wqer aezkd oi`y hrnlàðîçø èòéîzaiza ¦¥©£¨¨

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

המשך עבמוד דמו



קלג oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxtzereay

.õò ìù àì ìáàzgkyn `l y"xk i`e `ed `ziixe`c `xeqi`e `ed ieaik zac

dkixv dpi`y dk`ln y"x`c mdl jixve eieaika oingt zeyrl oiekzna `l` ieaik

eilr `a `ly i`eldc el jixv `diy `ed eteb jxev e`l ieaike dilr xeht dtebl

ripvnd wxta zay zkqna y"x dilr xhtc eipt lrn ewlql znd z` `ivenl ince

:(.cv sc).äëøòî`le dxfra dtvxd lr

y`a ycwa xn`py meyn uegl d`ivei

i`d opiyxc (.ck sc) migqtc ipy 'ta sxyz

dipin opiaxne 'ebe `aei xy` z`hg lke `xw

ediy dxfra ezvigny miycw ileqt lk

lk`z `l ycwa aizkck dxfra mitxyp

onvrl otxey dnl ip` dinze sxyz y`a

eay dxfra didy oycd ziaa otxey epi`e

ipira d`xpe miycw iycw ileqt oitxey

oztixy `dzy onvrl otxey gl xac `edy

oi` xya mr otxey did m`y onvrl zxkip

onyde mcd :ynn oda oi` ixdy oixkip

:'iqxb

øéãúä ìë êìò ïøãä

íã.ñåáéë ïåòè úàèçdfi xy`e aizkck

:'ebe dncn.ìëàú ùåã÷ íå÷îá
:aizk `piipr `edda.úàèçä úøåú`yix

:`ed `piiprcïéà äìåñô.ñåáéë äîã ïåòè
:xacn aezkd d`fdl ie`xa dfi xy` aizkc

.øùåëä úòù:dwixfl.äðìù:dnc ol

äîã úà ïéìåñô åìá÷ùå'iqxb `le 'iqxb .

dncn (z`) fzpy dxyk elit` `dc ewxfe

qeaik oerh oi` cbad lr dwixf xg`l

:dfed xaky dfl hxt onwl opixn`ck'îâ
.úàèçä èçùúaizk `pipr `edda

:zewlnpa `le zehgypaóåòä úàèç åìéôà
.éîðzeinipt `d `hernl z`f aizkc b"r`

xacn aezkd zelk`pac ehirni` inp

:zxezn edl opiaxnwe.úéàø äîåzeaxl

:z`fn ser hrnle zxezn zeiniptúàèçã
.ééåáøì ì"ä úåéîéðô äîäámipevigd oick

dperh dzenk dhigy dzenk dnda oky

zepxwe dzenk ilk zlawe dzenk oetv

rav`ae oxw ly dceg cbpke dzenk gafnd

epi` ser la` miyi`l odixeni` miyi`e

dlawe oetv oerh epi`e hegy epi`e dnda

ziyrp dhnl serd z`hg ixdy oxw `le

oi`e oxw ly dcega rav`a dpzep epi`e

:miyi`l dpnn
äðìëàé
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ìáàey oiekzn oi`y xacc c"q ikid dniz .ur ly zlgb `ldtebl dkixv dpi`l d

elit` l`eny ixyc `d iab ith `gip (.an zay) dxik 'tae dfl df oipr dnc

oiekzn oi`y xac y"x ixy ded `lc c"qc xninl ivne b"dk mzd jixtc sxvl xeriy

jkld dtebl dkixv dpi`y dk`ln inp dedc izxz dia zi`c meyn e`l i` dligzkl

xqe` dtebl dkixv dpi`a aiignc dcedi iax

i` `kd la` `ilz `da `dc oiekzn oi`a

oii acpzndc `idd` dl iziinc ok yxtl xyt`

`nrh jiiy `lc miyi`d iab lr etlfne e`ian

zayc zek`ln iab `l` dtebl dkixv oi`c

iab dl iziin (.i sc) dbibgc oey`x wxt seqae

jixve dxrya mielzd mixxdk zay zekld

ikid ikc `zydc q"ydl rnync yxtl

el yi p"d dtebl dkixv dpi`a l`eny aiignc

:oiekznk oiekzn oi` aiigläëàìîádpi`y

dywd .dcedi iaxk dl xaq dtebl dkixv

sc) zayc `ziinw `zrnyac zelecb zeklda

la` xeht zayc ixeht lk l`eny xn`w (.b

iav cvd xzene xehtc zlz ipdn xal xeq`

meyn opax exyc 'it `qxen qitne ygp cvde

xhtin `l `qxen qitne ygp cvc `tebc xrv

dtebl dkixv dpi`y dk`ln xhtc y"xl `l`

`ed wgece (:fw zay) mivxy dpny 'ta `zi`ck

aiygc `dc uxiz z"xe zelecb zeklda uxzl

e`l (xn`w) xzene xeht [icda] l`eny dl

`edy l"qc o`n xnelk `l` ikd l"qc meyn

l`eny wcwcny enk xzene xehtc xaqw xeht

xn`w xzene xeht i`cec (.fw my) bxe`d seqa

dpi`y dk`lna l`enyk ol `niiw `l op` edin

d`xza `edc `ax ogky`ck dtebl dkixv

i`xen`e (:`nw my) lhep yixa y"xk xaqc

lk ixn`c (:`kw my) ycwd iazk lk wxtc

`l xq`c o`n elit`e zaya oibxdp oiwifnd

xzen jkld jeyz `ly axwr lrc 'ipzn` bilt

:dgil dpnn `ivedl zaya `qxen qitdl

øéãúä ìë êìò ïøãä

äðìùdnc `nhpe dnc ol yexit .d`nhpye

qeaik ira `l h"n `nhpe xn`z m`e

opixn`ck dligzkl ewxef `ziixe`cn `d

dvxed bbeya ewxfe `nhpy mc (:t sc migqt)

egvn lr epi` e` uivd xaypy oebk ixiinc l"ie

:(:f sc `nei) [dvxn epi`y] dil zi`c o`nl

åìá÷ùåyxit .dnc z` ewxfe oileqt

fzip m` dxyk elit`c b"r`e ewxf e` qxhpewa

onwl xn`ck qeaik oerh oi` dwixf xg`l dnc

opireny`l jixhvi` dfed xaky dfl hxt

:(.d sc) dlirnc w"ta r"ve mixiy dyer leqtc wexfie xykd xefgi `niz `le dwixfl xyk wxfna xzepd oi`e `ed iegc mcc xninl oileqtaìåëéqeaik oerh serd z`hg mc `dz

`zyde relaa ycwzn lk s` relaa zycwzn z`hg dn z`hgle dpgnle dlerl dxezd z`fn iaxn (.gv sc) oiwxit seqac dnize z`fn ihrnin milw miycw oicd `ede .z`f l"z

ihernl dze` jixhvi`cn dtihye dwixn oiperh miycw lkc ogky`c oeik l"ie `kti` `ni` qeaik oiprl `kdc `herine rela oiprl z`hgk miycwd lk zeaxl `yiwid `iz`c l"pn

lk onwl witn dcedi iaxc izixg` `iyew ikda inp `vxzine ilk zrila mrhn dtihye dwixn oiperhc ogky`c xg`n relaa ycwzdl oiprl `yiwid dnewe`l `ed `xaq dnexz

dwixn ogky`c e`l i`c `gip ziyixtc i`nl la` z`hgk dtihye dwixn oiperh miycw lkc z`hgc `yiwidn il wetiz `xw l"l `zyde miycw ycwn dtihye dwixn oiprl miycw

:relae dtihye dwixn ihernl z`fc `herine qeaik oiprl `yiwid inwen ded `icda [dtihye]
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,eàîèpL íéëñð ,eäéén÷ Cì àîéàå ,äøNò éa éì éúééà©§¥¦¥£¨¨§¥¨¨©©§§¨¦¤¦§§

:ïôøBNå ïîöò éðôa äëøòî ïäì äNBò¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨

øéãúä ìë êìò ïøãä

äðùî.ñeaék ïeòè äæ éøä ,ãâaä ìò æzpL úàhç íc©©¨¤¦©©©¤¤£¥¤¨¦
,úBìëàpa àlà øaãî áeúkä ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©¨§©¥¤¨©¤¡¨
ãçàå ,úBìëàpä ãçà .'ìëàz LBã÷ íB÷îa' øîàpL¤¤¡©§¨¨¥¨¥¤¨©¤¡¨§¤¨
,'úàhçä úøBz' øîàpL ,ñeaék úBðeòè ,úBiîéðtä©§¦¦§¦¤¤¡©©©©¨
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:dîc úà (e÷øæå) ïéìeñt eìaéwLåàøîâúàhç íc §¤¦§§¦§¨§¤¨¨©©¨
,úBàhç ìëì úçà äøBz éàå ,'eë [æzpL] (äúîù)¤¦©§¦¨©©§¨©¨
íc àäé ìBëé ,àéðz äîlà .énð óBòä úàhç eléôà£¦©©¨©¦©¨¨©§¨¨§¥©
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úBèçLpa ,'èçMz' àø÷ øîà ,àøt÷ øa íeMî Lé÷ì̈¦¦©©¨¨¨©§¨¦¨¥©¦§¨
áéúëãk ,øaãî áeúkä úBìëàpa ,àîéàå .øaãî áeúkä©¨§©¥§¥¨©¤¡¨©¨§©¥§¦§¦
àðîçø éaø .àì úBiîéðt ìáà ,'ìëàz LBã÷ íB÷îa'§¨¨¥¨¥£¨§¦¦Ÿ©¦©£¨¨
àðîçø èòéî .énð óBòä úàhç eléôà ,éëä éà .'úøBz'©¦¨¦£¦©©¨©¦¦¥©£¨¨
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`oifgeקלד mipya cenr av sc ± oey`x wxtzereay

.úøçàì àìå åæì äðìëàéjl izazk zelk`pd on zg`a xnel rnyn `cg dplk`i

mixacn zlk`p `edy serd z`hg dhrnzp zelk`pd lka `le dfd oiprd

:dtihye dwixn qeaik oipra xen` dne oipra mixen`d.àø÷ã äéçøåàoiprd lky

:dncn dxyaa z`hgd hgyz xn`p df oeyla.øîà äáø`nlc zkxtc `kxit i`d

qeaik xwir z`fc `herinn ehrnzp zeinipt

aezkd ze`fipa dfi xy`c aizk zeinipta

lr d`fd oda aizk zeinipta epiide xacn

d`fd aizk oi` zepeviga la` zkxtd

:zxezn eaxzi`c `ed zepevigeàðú àäå
àìà øáãî áåúëä ïéàù ô"òà 'éðúîã

.øîà÷ úåìëàðázepeviga `xw xwir `nl`

te aizkc `eds` w"d :eaxzi` zxezn zeinip

`l` xacn epi`y oipra mixac yiy it lr

`iddc dtihye dwixn edip i`ne zelk`pa

mipdka xkf lk dil jinqc zelk`pa `wec

zelk`pd cg` qeaik oiprl edin dze` lk`i

dfi xy`c xwir zeiniptde zeiniptd cg`e

:z`hgd zxez z`fn zepevige eda aizkéà
.éëäcg` `pz i`n` aizk zeinipta xwirc

dxen`d rnync zeiniptd cg`e zelk`pd

rnyn ikdc zeinipta s` zbdep zelk`pa

zeinipta xen`d oicd `ed zelk`pa xen`d

zeinipte ez` `zernyna zelk`p `nl`

:`ieaixn.éîð óåòä úàèç éëä éàiziz

ze`fipd on `id s` ixdy `zernynn

:(d `xwie) 'ebe z`hgd (on) dfde aizkc

.íéðôá äøàåöá äîã ñéðëäù óåòä úàèç
lke meyn lqtizy edn diifdl dwiln oia

:`aei xy` z`hg.éîã úøù éìëë`l ixdy

lqtine diilk edfe ilk zlawa dwwfed

:lkidl ilka dqipkdy mcd zqpkdaåà
.'åë àîìãmiptl dqipkdy dndae

`lqtin `l dnc laiwe d`ivede dhgypyn

mr eqipkdy `le `pngx xn` dncnc

:dxya.íéðôì äñðëðå äñëøôserd z`hga

dqpkp dil`nc meyn c"qwe dxyk dl ipzw

aizk `xwe xtkl n"r `ed dqipkd `le

:ycwa xtkl.äøæçå íåøãì äúöéå`wec e`l

`idda da ipzwc meyn `l` dxfge hwp

`wecc dleqt dxfge uegl dzvie dqkxt

dleqt dxfgc b"r`c `zeax opireny`l hwp

:dxfge dxyk iab inp hwpàåä äàéöåä àä
.äìåñômexcae oetva dvign yi ike dinza

z`vi dqkxt ipzc `d `l` `veia lqtil

:`xnba dl iziin (.ek lirl) ipy 'tae `veia dlqtpc dil`n z`vie dqkxt elit`e dleqt dxfge dxfrl ueg uegl z`vie dqkxt `idda da ipzwc dil `kixhvi` uegl

.ð"ä:dleqt dxfge uegl d`vie dqkxt inp da ipzwc dqkxt oeyla dl hwp `idd meyn ser iab dqkxt ipzwc.äôöøä ìò êôùð:serd x`evnäéëøöà àìã àåä éëåøöà
.úøù éìë àðîçø:xykc etq`e dtvxd lr ilkd on jtypk l"dc gafnl ezefdle xyk etqe`l jklde zxy ilk mewna `ed dicic x`eveäéá ìéñô ìéñôéî àîìã åà
.úøù éìë àðîçø:ezlqet dtvxc y"ke gafnl envr serd on ezefdl irac meyn dlaw dia azk `le xiiy `wecc.éì ÷åôéú`dc z`fc `herin e`la qeaik ira `lc

:inc ilkk ilk xie`e opira d`fdl ie`x op`e cbad xie`l `hn ikn mc dil liqti`.äøàåöá éìë ÷éáãîá:ihernl z`f jixhvi` i`dl ea rbpy cr exie` lr did `lcæúéð
.ãâáì ãâáî:ixiinw dnda mca.ñåáéëì äéì éçãéàdia `pixw d`fdl ie`x dwixfl xykc oeik mzdc cbad lr fzip jk xg`e etq`e dtvxd lr ilk on jtypn dil rxbe

:oexg` i`d qeaik ira `le d`fdl ie`x dia `pixw `le d`fd zxezn igc` qeaikl wiwfi` iwewfi`c cbad lr la`.äìàù åæ:dilr jaiy`e zl`y dti `zegipaåôñåà
.øùëå:dtvxd lr ilkd on jtypk l"de eqaik `ly onf lk mc zxezn lha `l qeaikl wiwcfi`c b"r`e.øùë àä:qeaik oexg`d oerheïî åôñåà íàù øîåì éöîéú íàå

.ìåñô ïåùàøä:mc zxezn dil liha qeaikl wwfedc meyn c"q `wck.ì"ñ ò"øë àðànc dlqtpe dwixfl xyekd zry dl dzid (.bv sc) onwl xn`ci`de qeaik oerh d

:oey`x cba lr ezlitpa lqtp k"g`e xyekd zry el dzide lawzp ilka ezligzn ixd
æúéð

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

ïø÷åzi`c o`nc `pz cgc `ail` eed e`l `d aiygw ixneg i` dniz .dcege rav`e

`"xe iax ibiltc (.bp sc) onewn edfi` wxta lirl gkenck oxw dil zil dceg dil

yxtl jixv oke dil zi`c o`nl dcege dil zi`c o`nl oxw xn` ikdc xnel yie y"xa

:dceg `ki`de (:i sc) w"ta lirléàzeiniptd cg` zeiniptd cg`e zelk`pd cg` ikd

el yi xzei heytdy .dil irain zelk`pd cg`e

i"yx qixb (.k sc) dkeqc w"tae dlgz xikfdl

`xnba jixte dlecb zg`e dphw zg` dpyna

rnyn ikdc dil irain dphw zg`e dlecb zg`

xnelk dphwd `id zg`e dlecbd `id zg`

mi`pz jxc oke ipy oicl dwelg dpi`e `id denk

`yixa ipz dil `hiytc `iddc mewn lka

dpey el deyy eprinydl `ayk ipyd eze`e

cg`e dpai cg` (:hk sc) d"xa xn`ck eixg`

xtegd cg` (:p sc) w"aae c"a my yiy mewn lk

sc) dheq zkqnae dxrne giy xtegd cg`e xea

yxeid cg`e gweld cg`e dpead cg` (.bn

hedywe ikd dnglnd ikxrn iab mzd opz `ae

zeycg cg`c (:k sc) zeaezkc 'a 'tc `iddn

xzei d`nehl heyt zepyie zepyi cg`e

zeleza cg` (.`n zenai) ulegd 'tae zeycgn

dligz heyt epi`y hwpc `nl` zelera cg`e

`zbelta e` `xw` i`wc `kidc wlgl yie

dligz heytd ipznl libxc `ed mzd lirlc

zepenn ipic cg` (.al sc oixcdpq) opzc `de

i`wc b"r` dxiwgae dyixca zeytp ipic cg`e

zepenn ipica lirlc `wxta ixii`c icii` `xw`

dywd oerny x"de `yixa zepenn ipic inp hwp

(:bq zegpn) l`rnyi iax wxt zegpnc `iddn

did ylyn zay cg`e leg cg` `"kge ipzwc

`"kge `tiqae [hl`yixa zay ipzinl l"de `a

zelbn ylyae zetew ylya leg '`e zay cg`

:`yixa leg hwpinl l"de
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.øLëå BôñBà ,Ckìäå .úøL éìk ,àðîçø déëøöà àìc àeä déëeøöà .eäî ,dôñàå ätöøä ìò©¨¦§¨©£¨¨©©§¥§Ÿ©§§¥©£¨¨§¦¨¥§¦§¨§§¨¥
,òîL àz ,àáø øîà .ìeñôe BôñBà ,Ckìäå .úøL éìk ,àðîçø déa ìñt ìñôéî ,àîìc Bà¦§¨¦§¨¨©¥©£¨¨§¦¨¥§¦§¨§¨¨©¨¨¨§©
ìéñt ìñôéî ,Czòc à÷ìñ éàå .'úàæ' øîBì ãeîìz ,ñeaék ïeòè óBòä úàhç íc àäé ìBëé̈§¥©©©¨¨¦©§©Ÿ§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¦
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,àîìc Bà .ñeaéëì déì éçãéà ,àn÷ ãâaî .eäî ,ãâáì ãâaî æzéð ,éåì dépéî àòa .døàeöa éìk§¦§©¨¨§¨¦¥¥¦¦©¦¤¤§¤¤©¦¤¤©¨¦§¥¥§¦¦§¨
,ìeñôe BôñBà éàå .øLk àä ,øLëå BôñBà éà .CLôp änî ,ñeaék ïeòè .äìàL Bæ ,déì øîà .àìŸ¨©¥§¥¨¨¦¦©©§¨¦§§¨¥¨¨¥§¦§¨
.ñeaék ïeòè dîc ,äìñôðå øLBkä úòL Bì äúéä ,øîàc .éì àøéáñ àáé÷ò éaøk àðà£¨§©¦£¦¨§¦¨¦§¨©¨§¨§©©¤§¦§§¨¨¨¨¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc migaf(iying meil)

ïø÷å-.gafnd zepxw lr zpzip zinipt z`hg mcòaöàåzpzipe - §¤¤§¤§©
.ilka `le rav`a gafnd lrdceçå.gafnd oxw cega zpzipe - §¨

íéMéàå,elld mixacd lkae .gafnd y` lr mixhwp dxeni`e - §¦¦
,dzeaxl xazqn jkle ,dpevig z`hgl zinipt z`hg iyrn minec

.elld mipic da oi`y serd z`hg hrnle
:`xnbd dywnééeaøì déì äåä óBòä úàhç ,äaøcàz`hg `le ©§©¨©©¨£¨¥§©¥

.mi`ad mixaca dpevig z`hgl `id dnecy meyn ,ziniptïkL¤¥
õeçoevigd gafna ozip dnc -dúBîk,dpevig z`hgk -åda yi §¨§

äìéëàmipdkl.dúBîk,lkida ozip dnc zinipt z`hg la` £¦¨§¨
:`xnbd zvxzn .sxyp dxyaeðäïéLéôð Cepipny mixacd - ¨¨§¦¦

dnecy mixacdn md miax ,dpevig z`hgl dnecy zinipt z`hga
zinipt z`hg zeaxl yi jk meyne .dpevig z`hgl ser z`hg

.serd z`hg hrnle
:sqep uexiz d`ian `xnbdàø÷ øîà ,øîà óñBé áøqeaik oica ©¥¨©¨©§¨

mcd(hi e `xwie)dz` `hgnd odkd','äpìëàéhrnl `aeàìå Bæì Ÿ£¤¨¨§Ÿ
,úøçàìeáeúkä èòéî úBìëàpazlk`pd z`hg hrnn aezkd - ©£¤¤©¤¡¨¦¥©¨

dpi` zinipt z`hgy meyn ,serd z`hgl ezpeeky gxkdae
dwixn qeaik epiidc] oipra xen`d lkl mb dfn micnle .zlk`p

.serd z`hga mibdep oi`y [dtihye
:eixac lr sqei ax dywnàlàåherind,éì änì 'úàæ'ixdy §¤Ÿ¨¨¦

:sqei ax uxzn .serd z`hg ephrin 'dplk`i'näåä 'úàæ' åàì éà¦¨Ÿ£¨
àðéîàaezky dny'äpìëàé'cigi oeylaàø÷c déçøBàjxc - £¦¨Ÿ§¤¨§¥¦§¨

,cigi oeyla xacl my dyxtd lka aezkdïì òîLî à÷,'z`f' ¨©§©¨
.serd z`hg hrnl yiy

:ziniptd z`hg hrnl oi` recn xg` uexiz d`ian `xnbdäaø©¨
,øîàqeaik oic xwiry meyn ,'z`f'n ziniptd z`hg hrnl oi` ¨©

`pc ,zinipt z`hga xnàø÷ øîà(k e `xwie)lr dncn dfi xy`e' ¨©§¨
cbadäfé øLà,'ebe 'dilry ixdaoerhd oaxwáeúkä úBàfä £¤¦¤§©¨©¨
,øaãîd`fd oda oi` zepevig ze`hge xg`n ,zeiniptd ze`hg mde §©¥

.'zxez'n dzaxzd dpevig z`hge ,dpizp `l`
:dax zhiy lr `xnbd dywn[ïðúäå] (àéðúäå)epizpynaìò óà §¨§©©©

a àlà øaãî áeúkä ïéàL étze`hgd,úBìëàpyxetn ixd ¦¤¥©¨§©¥¤¨©¤¡¨
zinipta `le zlk`py dpevig z`hga wqer aezkd xwiry dpyna

.'zxez'n daxzny ef `ide ,zlk`p dpi`y
dpynd zpeek :`xnbd zvxznäôéèLe ä÷éøî ïéðòìxn`p dpicy §¦§©§¦¨§¦¨

.dpevig z`hga xen` aezkd xwir df oiprly ,dyxtd jynda
ñeaék ïéðòì ìáàmcd,áéúk 'äfé øLà'z`hga jiiy d`fd oeyle £¨§¦§©¦£¤¦¤§¦

.gafnd lr dfen dncy zinipt
:dax lr cer `xnbd dywnéëä éà`ed aezkd xwir qeaik oiprly ¦¨¦

dpyna `pzd dpy recn ,zinipt z`hgaãçàå úBìëàpä ãçà¤¨©¤¡¨§¤¨
úBiîéðtä,qeaik oic mda bdepúBìëàpä ãçàå úBiîéðtä ãçà ©§¦¦¤¨©§¦¦§¤¨©¤¡¨

,déì éòaéîheytd dax ixacle ,dligz xikfdl yi heytd z`y ¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .aezkd xen` day zinipt z`hg `edéðzok` - §¦

qexbl yi.úBìëàpä ãçàå úBiîéðtä ãçà¤¨©§¦¦§¤¨©¤¡¨
:`xnbd dywnéëä éàaezkdy epcnl 'dfi xy`' aezkd oeylny ¦¨¦

,dfen mncy ze`hga wqerénð óBòä úàhçzernynl siqep ©©¨©¦
:`xnbd zvxzn .'gafnl dfen ser z`hg mc mbe xg`n ,aezkd

,'úàæ' àðîçø èòéî.qeaik oerh ser z`hg mc oi` jkitle ¦¥©£¨¨Ÿ
:`xnbd dywnéëä éàz`hg ,hrnl `a 'z`f'yàì énð äðBöéç ¦¨¦¦¨©¦Ÿ

:`xnbd zvxzn .qeaik oerh dnc didi,'úøBz' àðîçø äaéø¦¨©£¨¨©
.qeaikl dpevig z`hg dpnn daxzne

:`xnbd dywnúéàø äîedpevig z`hg zeaxle ser z`hg hrnl ¨¨¦¨
:`xnbd zvxzn .jtidl `leàøazñîydéì äåä äîäa úàhç ¦§©§¨©©§¥¨£¨¥

[jl yi-]ééeaøìdnec dpevig z`hgy meyn ,ser z`hg `le §©¥
,mi`ad mixaca zinipt z`hglïkLmd,äîäaeúèéçLmdipy ¤¥§¥¨§¦©

aïBôö,gafndúìa÷åa mncéìk..íéMéàå dceçå òaöàå ïø÷ådne §§©¨©§¦§¤¤§¤§©§¨§¦¦
.'z`f'n dehrin ok lre ,serd z`hga df lk oi`y

:`xnbd dywnäaøcày xazqn,ééeaøì déì äåä óBòä úàhç ©§©¨©©¨£¨¥§©¥

ïkLoerh dncdúBîk äàfä:`xnbd zvxzn .zinipt z`hgk - ¤¥©¨¨§¨
mewn lknðäïéLéôð Cziniptl dpevig z`hg minecy mixacd - ¨¨§¦¦

yi jkle ,zinipt z`hgl ser z`hg dnecy mixacdn md miax
.ser z`hg hrnle ,dpevig z`hg zeaxl

ozny dxezd dkixvd serd z`hga .xg` oipra oecl zxaer `xnbd
:zxy ilkn `le x`evdn dfei dncóBòä úàhç ,ïéáà éaø éòä¥©¦¨¦©©¨

døàeöa dîc ñéðëäL[dnc dfdy iptle dwlny xg`l-]íéðôa ¤¦§¦¨¨§©¨¨¦§¦
lkidd,eäîz`hg mc enk lqtp `ny e` ,dwixfl mcd xyk m`d ©

oeik m`d ,md wtqd iccve .lqtpy miptl qpkpy dpevig dnda
ok m` ,ilkn `le dtebn zefdl jixvyéîã úøL éìëk døàeö- ©¨¨¦§¦¨¥¨¥

,mcd eay zxy ilkk aygpåoklìéñtéî,mcd [lqtp-]àîìc Bà §¦§¦¦§¨
`ed `l` ,zxy ilkk epi` dx`evøàeökz`hgäîäaqpkpy §©©§¥¨

y meyn ,lqtp `ly dhigy xg`l lkidlàðîçø øîà 'dîcî'¦¨¨¨©©£¨¨
,lqtpyàìåqipkd xy`kdøNa.ea relad mcd enre §Ÿ§¨¨

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbdäñkøét ,òîL àz- ¨§©¦§§¨
dwlend cin serd z`hg dblicíéðôì äñðëðålkiddåokn xg`l §¦§§¨¦§¦§

äøæç,dxfrl.äøéLkdpi` df ote`a `weec :`xnbd zwiicne ¨§¨§¥¨
,zlqtpàäm`dñéðëädpeeka.äìeñtxn`py meyn jkl mrhde ¨¦§¦¨§¨

zlqtp z`hgdy ,'ycewa xtkl cren ld` l` dncn `aei xy`'
.xtkl dpeek `ll dil`n dqpkp xy`k `le xtkl dqipkd m` wx
z` qipkd m`e ,zxy ilkk aeyg serd x`evy `ziixadn gkene

.mcd lqtp lkidl serd
:`ziixadn jk wiicl oi`y `xnbd daiynéîòèéìåCjnrhle - §¦©§¨

dn ,dil`n dqpkp z`hgdy ote`a wx zwqer `ziixady zwiicy
xn`zíéLã÷ éLã÷ éab,oetva dnc leaiwe dzhigyyéðz÷c- ©¥¨§¥¨¨¦§¨¨¥

y ote`ay da epipyyäñkøétdzhigy xg`l,íBøcì äàöéå ¦§§¨§¨§¨§¨
åokn xg`läøæçoetvl,äøLkleqty meyn ,`veia zlqtp dpi`e §¨§¨§¥¨

m`d ,jixacle .dxfrl uegn d`via wx `ed miycw iycwa `vei
,dlqtp `l dil`n dndad d`viy ote`a wxy wiiczdàéöBä àä̈¦¨

mexcl dpeeka,äìeñtmexbiy mexcl oetv oia dvign oi` `lde §¨
.leqtàlà,xnel jixv gxkdaéàä'déì àëéøèöéà 'õeçì äúöé ¤¨©¨§¨©¦§§¦¨¥

`aedy sqepd oicd ab` dil`n d`via dl cinrd `pzd -
mye ,dleqt dxfrl uegn d`vie dqkxit dndad xy`ky ,`ziixaa

y xnel yie .dlqtp df ote`a s`y ycgl ick ok aezkl jxvpàëä̈¨
énðmeyn ,serd z`hga o`k mb -õeçì äúöé''déì àëéøèöéà ©¦¨§¨©¦§§¦¨¥

la` ,'miptl dqpkp' oeyl hwp df ab`e ,dil`n d`viy hewpl `pzl
iax ly ewitq z` heytl oi`e ,dlqtp `l dqipkd m` oicd `ed

.oia`
:oia` iax ly sqep wtq d`ian `xnbd,ïéáà éaø éòaCtLðmcd ¨¥©¦¨¦¦§©

serd x`evnätöøä ìòfrd lydxdôñàåzxy ilka,eäîm`d ©¨¦§¨©£¨¨©
lqtpy jtypy dnda mca epivny enk `l e` ,dwixfl mcd xyk
leki ,dtvxd lr jtyp jk xg`e zxy ilka mcd laiw m` mpn`e]
xn`p m`d .[ilka mcd lawzp xaky meyn ,epnn wexfle etq`l

úøL éìk àðîçø déëøöà àìc àeä déëeøöà`l dxezd - ©§¥§Ÿ©§§¥©£¨¨§¦¨¥
ilkk ynyn x`evdy iptn zxy ilka ser ly enc lawl dkixvd

,zxyCkìäål lekiBôñBàmcl,øLëå.ilkd on jtyp oickBà §¦§¨§§¨¥
úøL éìk àðîçø déa ìñt ìñôéî àîìcmc dlqt dxezd - ¦§¨¦§¨¨©¥©£¨¨§¦¨¥

,dtvxd lr jtypyk oky lke ,zxy ilka lawzpy serd z`hg
Ckìäåy dn lirei `lBôñBà,zxy ilkaìeñôe.dwixfl `ed §¦§¨§¨

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,àáø øîàòîL àz ¨©¨¨¨§©
lirl epipyy `ziixadn(`"r),óBòä úàhç íc àäé ìBëélr fzipy ¨§¥©©©¨

cba,'úàæ' øîBì ãeîìz ,ñeaék ïeòèdaezkd z`hgd wxy ¨¦©§©Ÿ
.serd z`hg `le qeaik dperh dyxtaìñôéî Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¦§¨

déa ìéñt[zetera-]àðîçø,cba enk ilk mzq oky lke ,zxy ilk ¨¦¥©£¨¨
,qeaikn serd z`hg mc hrnl 'z`f' jxvp dnl,éì ÷etézmeyn ¦¦

dì ìéñtà àäcdidyk cbaa rbpy iptl [mcd-]øéåàadéìk §¨¦§¦¨©£¦§¦
cbad-]jkne .leqt mc `le ,qeaik oerh d`fdl xykd mc wx ixde ,[

gken ,'z`f'n qeaik oerh epi` serd z`hg mcy zcnel `ziixady
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`oifgeקלו mipy` cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

.àîè ãâá ìò æúéðqeaik zpirhe mc leqt iede ded xyk izk` dilr ltpc `pcirac oeik `nlc e` qeaik ira `le okl mcew `nhp eli`k leqt mc ied in ea ezribpa `nhpe

:ryedi axc dixa `ped ax dl lif`e yxtnck cg`k oi`a cbal.éëä äéì éòáéî à÷ãîxyekd zry el dzidc b"r`e qeaik ira `lc okl mcew `nhp dil `hiytc llkn

:qeaik oerh dnc oi` dleqtc n"d opixn` in ikd dil irain cg`k oi`a cba zliahe mc leqtc `kid edine 'ek xaqw n"y.äæ øçà äæá:fzip k"g`e lqtpyõøúî à÷ãëå
.ééáà:opaxe xfrl` 'xc ediizbelt yixtc daxc dizlinl.ïéøäèî:`nhp `l eli`k zn z`nehn mc`d z`.äãð éøäùzlaehe dzcp zliah iptl dilr oifn zna d`nhpy

epivn `ly zg` dliaha ze`nehd izyl

dlgz dzcpl leahl dwwfedy dxeza

okin yie leahzyk dxdhe d`fd lawle

oz`fd mcew e`nhpy z`hg inl di`x

:lif`e dax yxtnck.äáø øîàåxfrl` 'x

efl dnec epi`y dcp z`fdn di`x `iany

cg`k oi`a mind z`nehe d`fd dcp eli`c

:diifd mcew e`nhpl di`x ef oi`eàìà
.åáø àáé÷ò éáø úèéùá äøîàùlk xn`c

lr oixaerd z`hg in oi`nhn ze`nehd

xie` lr exaryn mind e`nhp jkld exie`

mind erbpy cr i`ed `l d`fde dcpd

:dxyaa.øåðúì õåçjenq xepzd didy

cner mc`de oibl eae lzeka oelge lzekl

xepzl uegxepzdy xepzd on oldl xnelk

:lzekd oial epia wiqtn.éìë úøáòäin ly

:z`hg.øåðúä ô"ò åøéáòäåeit xie` lr

:dlrnl mdit mdixepz lky.ïéâìä úà ìèðå
dlrne dl opipz dxt zkqnae z`hg in ly

:z`hg inl `idééáà äéáéúéàå:opiqxbäãåî
.àáé÷ò 'øz`hg in ly oibla wlgpy t"r`

dfn didy 'ek dxiardy d`fda `ed dcen

d`fdd dxare ewiqtn `nh xepze mc`d lr

:xepzd it lr]dlrnl.äèîìëlde`a

b"d :[dribpakééåúéàì íéìéäàîä ìë øàùå
.úòâåðîä ïáà`kil dcp z`fda `nl`

xie`a dlrnl d`ayn `aiwr iaxl xninl

:z`nhp dcpd lrò"ëã ééáà øîà àìà
.éîã çðåîë åàì úàèç éîá åìéôà`l`

`ny dxifb `aiwr iax xfbc `ed oibl oiprl

la` ezxard jxc xie`d jeza dpgipi

`ed dcen dwxef `l` xiarn epi`y d`fda

ecia oi`e ixnbl wtp ecin wtpc oeikc xedhc

:xepzl dqipkdl.øæòìà éáøådii`x iziinc

dpi` ixn`c opaxe dcp z`fdn dizlinl

:dii`x.äîåã÷ äàîåè ïéðãáz`hg in oebk

dry dze`ay d`nehn oz`fd iptl e`nhpy

oi`a d`fde mind z`nehy dcp z`fd oebk

:ibltinw cg`k.ïéðã ïéà éøáñ ïðáøå ïéðã øáñ øæòìà éáøoerh oi` xfrl` iaxlc `ed opaxe xfrl` iaxc `zbelt inp lirl ol `irai`c `nh cba lr z`hg mc fzip iable

daxc `dc (b"r`e) iia`c `ail` opixn` `le iia` wxtncke daxc `ail` opixn`wc i`de iccd` enc `l opaxle dlitp iptly d`nehk dlitp zryay d`nehc qeaik

:el dcede eiptl xacd mbxize eiptl oc `l` eilr wlgp `le ded ecinlz iia`c meyn dizil.ïéðã ïéà àîìò éìåëãiaxc sili dnecw d`nehn dnecw d`neh xfrl` iaxe

zxfeg da drbpyk dpey`xd d`fdd z`nhpy b"r`e dxdhl `id d`fd e`l izk` dlr `ziinw d`fd dltp ike ze`fdl oitxhvne xeriy dkixv d`fd xaq xfrl`

:oixdhn d`fd iptl e`nhpy z`hg in `nl` xeriyd milydl dipyd mr ztxhvne.øåòéù êéøö äàæä ïéà éøáñ ïðáøåslinl `kile d`fd dl `wlzq` `ziinw d`fdne

:`id dry dze`ay d`neh dcp iabc jdc dnecw d`neh dpin.äîãî`xw hrinc dleqt i`da ibilt oerny iaxe `aiwr iax :zxg` ly dnc `le ef ly dnc `id `herin

:ez`w iyextle.äúåà áéúë:(e `xwie) dze` lk`i mipdka xkf lk aizk dtihye dwixne qeaikc `xwc dixza.äîåøúì èøô äúåàonwl opixn`ck i`w dtihye dwixn`e

:(:ev sc) oiwxita.äéîòèì ïåòîù éáøå:(:dv sc) oizipzna onwl'éðúî.'åë ãâáä ìò øàåöä ïî æúéð:`xnba `nrh yxtnck.ïø÷ä ïîmixiy ly ceqid one gafn ly

:`xnba yxtn `nrhe qeaik oiperh mixiy oi` dnc ozn ozipync ceqil ie`xd on ceqid one ynn oxwd on oxwd onc `pnibxz (.hl lirl) i`ny zia wxtaeïðéñøâ éëä
.ïéúéðúîá:il dnl ez `d jixt `xnbae 'ek ilka lawzpy mcd `l` qeaik oerh oi`e qeaik oerh oi` etq`e dtvxd lr jtyp.äôöøä ìò êôùð:dnda x`evn'îâéåàøá

.äàæäì:ilka lawzpy
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éîdnl k"` z"`e .oixdhn e`nhpy z`hg

xt`e z`hg in mc` xiari `ly exfb

`zi`ck didy dyrnk dpitqae xdpa z`hg

(.bk dbibgae :fhw sc) mely dy`d wxt zenaia

:yeciw xg`l `kde yeciw mcew mzdc l"ie

æúéð.qeaik oerh oi` cbad lr x`evd on

ip`y `kd `pin` dedc opirny `l `yixn

:zg` zaac meyn
dn

1
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7

8

,àîè ãâa ìò æzéð ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨¦©©¤¤¨¥
déì àéòaéî÷cî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .eäî©¨©©¨§¥§©§ª©¦§¨¦©§¨¥
ïéà ,äìñôðå øLBkä úòL dì äúéä ,dpéî òîL ,éëä̈¦§©¦¨¨§¨¨§©©¤§¦§§¨¥
úáa ìáà .äæ øçà äæa ,éléî éðä .ñeaék ïeòè dîc̈¨¨¦¨¥¦¥§¤©©¤£¨§©
éaøc àzâeìt ,déì øîà .àðL àì ,àîìc Bà .àì ,úçà©©Ÿ¦§¨Ÿ§¨¨©¥§§¨§©¦
,àéðúc .ééaà õøúî à÷ãëå ,äaøc àaélà ,ïðaøå øæòìà¤§¨¨§©¨¨©¦¨§©¨§¦§¨§¨¥©©¥§©§¨

øäèî ,eàîèpL úàhç éî ,øîBà øæòìà éaøéøäL ,ïé ©¦¤§¨¨¥¥©¨¤¦§§§©£¦¤£¥
ìò éìk úøáòä ,øîàc .døîà ,Baø àáé÷ò éaø úèéLa ,øæòìà éaø ,äaø øîàå .äéìò ïéfî äcð¦¨©¦¨¤¨§¨©©¨©¦¤§¨¨§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¨©©£¨©§¦©
ìèðå ,ïBlçì Bãé èéLBäå ,øepza õøLå ,øepzì õeç ãîBò äéä ,ïðúc .éîc çpeîk ,àîè íB÷î éab©¥¨¨¥§¨¨¥¦§©¨¨¥©©§¤¤©©§¦¨©©§¨©
àáé÷ò éaøc .éâéìt àäáe .ïéøäèî íéîëçå ,ànèî àáé÷ò éaø ,øepz ét ìò Bøéáòäå ,ïéâlä úà¤©¨¦§¤¡¦©¦©©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦§¨§¦¦§©¦£¦¨
äàfäa ,àáé÷ò éaø äãBî ,ééaà déáéúéàå .éîc çpeîk åàì ,éøáñ ïðaøå .éîc çpeîk ,øáñ̈©§¨¨¥§©¨¨¨§¦¨§¨¨¥§¥¦¥©©¥¤©¦£¦¨§©¨¨
øác Eì ïéàL .äøBäè àéäL ,àîè áLBîe ákLî éab ìò ,àîè ñøç éìk éab ìò døéáòäL¤¤¡¦¨©©¥§¦¤¤¨¥©©¥¦§¨¨¨¥¤¦§¨¤¥§¨¨
àlà .úòbeðîä ïáà ,ééeúéàì .ïéìéäànä ìk øàLe ,únä ïî úéfk àlà ,ähîìk äìòîì ànènL¤§©¥§©§¨§§©¨¤¨©©¦¦©¥§¨¨©©£¦¦§¦¥¤¤©§©©¤¨
ànL ïðéøæb ,øáñ àáé÷ò éaøc .éâìôéî÷ àäa ,àëäå .éîc çpeîk åàì ,àîìò éleëc ,ééaà øîà̈©©©¥§¥¨§¨¨§¨¨¥§¨¨§¨¨¦§§¦§©¦£¦¨¨©¨§¦©¤¨
éàîa ,ïðaøå øæòìà éaøå .÷ôð ÷ôðc ïåék ,äàfäa àáé÷ò éaø äãBîe .ïðéøæb àì ,éøáñ ïðaøå .çeðé̈©§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©¤©¦£¦¨§©¨¨¥¨§¨©¨©§©¦¤§¨¨§©¨¨§©
øîe .ïéðc ,øáñ øî .éâìôéî÷ ,äòL dúBàaL äàîehî äîeã÷ äàîeè ïéðãa ,ééaà øîà .éâìôéî÷̈¦§§¦¨©©©¥§¨¦§¨§¨¦§¨¤§¨¨¨¨¦§§¦©¨©¨¦©
äàfä ,øáñ øæòìà éaøc .éâìôéî÷ àäa ,àëäå .ïéðc ïéà ,àîìò éleëc ,øîà àáø .ïéðc ïéà ,øáñ̈©¥¨¦¨¨¨©§¥¨§¨¥¨¦§¨¨§¨¨¦§§¦§©¦¤§¨¨¨©©¨¨
eðz :'eë äìeñt úàhç :øeòéL äëéøö ïéà äàfä ,éøáñ ïðaøå .úBàfäì ïéôøèöîe ,øeòéL äëéøö§¦¨¦¦§¨§¦§©¨§©¨¨¨§¦©¨¨¥§¦¨¦©¨§¨¨
,äìñôðå øLBkä úòL dì äúéä ,øîBà àáé÷ò éaø .äìeñt ícî àìå ,äøéLk ícî ,'dîcî' ,ïðaø©¨¨¦¨¨¦©§¥¨§Ÿ¦©§¨©¦£¦¨¥¨§¨¨§©©¤§¦§§¨
,øîBà ïBòîL éaøå .ñeaék ïeòè dîc ïéà ,äìñôðå øLBkä úòL dì äúéä àì .ñeaék ïeòè dîc̈¨¨¦Ÿ¨§¨¨§©©¤§¦§§¨¥¨¨¨¦§©¦¦§¥
.'dîcî' áéúëe ,'dúBà' áéúk ,ïBòîL éaøc àîòè éàî .ñeaék ïeòè dîc ïéà ,äæ ãçàå äæ ãçà¤¨¤§¤¨¤¥¨¨¨¦©©£¨§©¦¦§§¦¨§¦¦¨¨
'dúBà' ,àáé÷ò éaøå .øLBkä úòL Bì äúéä àìì ,ãçå .øLBkä úòL Bì äúéäc àëéäì ,ãç©§¥¨§¨§¨§©©¤§©§Ÿ¨§¨§©©¤§©¦£¦¨¨
ïkL ìëå ,äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïéà íél÷ íéLã÷ ,øîàc ,déîòèì ïBòîL éaøå .äîeøúì èøt§¨¦§¨§©¦¦§§©§¥§¨©¨¨¦©¦¥§¦§¦¨§¦¨§¨¤¥

:äîeøzäðùîBðéà ,ãBñéä ïîe ïøwä ïî .ñeaék ïeòè Bðéà ,ãâaä ìò øàevä ïî æzéðïeòè §¨¦©¦©©¨©©¤¤¥¨¦¦©¤¤¦©§¥¨
éeàøå éìka ìa÷úpL íc àlà ,ñeaék ïeòè ïéà .ñeaék ïeòè ïéà ,Bôñàå ätöøä ìò CtLð .ñeaék¦¦§©©¨¦§¨©£¨¥¨¦¥¨¦¤¨¨¤¦§©¥©§¦§¨

:äàfäìàøîâøùà' øîBì ãeîìz .ñeaék ïeòè àäé ,ãâaä ìò øàevä ïî æzéð ìBëé ,ïðaø eðz §©¨¨¨©¨¨¨¦©¦©©¨©©¤¤§¥¨¦©§©£¤
àäé ,ãBñéä ïîe ïøwä ïî æzéð ìBëé ,Cãéà àéðz .äàfäì éeàøa àlà Eì ézøîà àì ,'äfé¦¤Ÿ¨©§¦§¤¨§¨§©¨¨©§¨¦¨¨¦©¦©¤¤¦©§§¥
:'eë ätöøä ìò CtLð :äfeä øákL äæì èøt ,'äfé øLà' øîBì ãeîìz ,ñeaék ïeòè̈¦©§©£¤¦¤§¨§¤¤§¨¨¦§©©¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migaf(iyiy meil)

:cba lr mc zfzd ly sqep ote` zxxan `xnbdàòadépéîéîøøa §¨¦¥¨¦©
àîçáøî,àcñçæzéðmcìòãâaàîèeäî`nhpy oeik m`d ,epic ¨¨¥©¦§¨¦©©¤¤¨¥©

e`a qeaikd zaege mcd leqty oeik `ny e` ,qeaik oerh epi` lqtpe
.qeaik oerh ,cgi

:wtqd z` `xnbd zx`anøîàáøàðeädéøaáøc,òLBäé ¨©©¨§¥§©§ª©
àéòaéî÷cîdéì,éëä,cba lr fzed jk xg`e dligz `nhpa `le ¦§¨¦©§¨¥¨¦

d`fdl ie`x didy s` ,qeaik oerh epi`y heyt df ote`ay rnyn
ok m`e ,`nhpy iptlòîLdpéîm` elit`y oerny iaxk xaeqy §©¦¨

äúéädìz`hglúòLøLBkädwixfl,äìñôðåïéàdîcïeòè ¨§¨¨§©©¤§¦§§¨¥¨¨¨
.ñeaék,wtzqp cg`k e`a qeaikd zaege mcd leqty ote`a j` ¦
m`déðäéléî`l` qeaik dperh dpi` dleqtyäæaøçàäæ± ¨¥¦¥§¤©©¤

,cba lr fzip jk xg`e mcd lqtpyìáàleqtde qeaikd zaeg m` £¨
e`aúáaúçà,àìBààîìcàì,àðLzaege mcd leqt m` mbe §©©©Ÿ¦§¨Ÿ§¨

.qeaik oerh epi` cg`k e`a qeaikd
:wtqd z` `xnbd zhyetøîàdéì,`ng xa inxl `cqg ax ¨©¥

àzâeìtzwelgn ±éaøcøæòìàïðaøåàaélàäaøcexe`ia itl ± §§¨§©¦¤§¨¨§©¨¨©¦¨§©¨
,dax lyà÷ãëåy itke ±õøúîééaàdax x`iay xe`iad z` §¦§¨§¨¥©©¥

.mzwelgna
:`cqg ax `iady mi`pz zwelgnd z` zx`ane d`ian `xnbd

àéðúcéaøøæòìà,øîBàéîúàhçeàîèpLïéøäèî,zn `nh §©§¨©¦¤§¨¨¥¥©¨¤¦§§§©£¦
éøäLäcðzna d`nhpyïéfîäéìòiny s` ,dzcpn zxdhpy iptl ¤£¥¦¨©¦¨¤¨

z`hg ina xdhl ozipy gkene .da mirbepyk oi`nhp z`hgd
.e`nhpy

øæòìà éaø ,äaø øîàåmind z`neh dcpay xnele wlgl yg `ly §¨©©¨©¦¤§¨¨
,`id dxedh jk meyne ,zg`k ze`a dcpd zxdheéaø úèéLa§¦©©¦

øîàc ,døîà Baø àáé÷òyéìk úøáòäz`hg in ekezayìòéab £¦¨©£¨¨§¨©©£¨©§¦©©¥
íB÷î,àîèçpeîk,éîcd`neha erbp `ly s` mind e`nhpe ¨¨¥§¨¨¥

,d`fdd mcew e`nhpy z`hg inl dcpn di`xd oaen jkitle ,dnvr
.dcpd xie`a mcera dxdhl mcew mind e`nhp dcpa s`y meyn

:`aiwr iax zhiy z` dax `ian,ïðúcoelga migpend z`hg in ¦§©
mc`e ,lzekl jenq cner xepze ,lzekayøepzì õeç ãîBò äéä± ¨¨¥©©

,lzekl epia wiqtn xepzdy xnelk ,xepzd ixg`åyiõøL,øepza §¤¤©©
èéLBäåmc`dBãéïBlçììèðåúàïéâläin ekezay ilkd-] §¦¨©©§¨©¤©¨¦
[z`hgdBøéáòäåìòxie`étd,øepz,dlrnl xepzd ityéaø §¤¡¦©¦©©¦
àáé÷òànèî,e`nhn xepzay uxyd xie`y meyn z`hgd in z` £¦¨§©¥
íéîëçå.ïéøäèî ©£¨¦§©£¦

:zwelgnd inrh z` x`an daxàäáe,éâéìtéaøcàáé÷òøáñilk §¨§¦¦§©¦£¦¨¨©
xepz it lrn xaryçpeîkxepzd jeza,éîczngn mind elqtpe §¨¨¥

,uxydïðaøå,éøáñåàìçpeîk,éîciaxe .mixedh mind jkitle §©¨¨¨§¦¨§¨¨¥
dcpa s`y oeik ,dcpn di`xd oaen jkle ,`aiwr iaxk xaeq xfrl`

.dcpd xie`a mcera dxdhl mcew mind e`nhp
:`cqg ax ixac z` x`al dkiynn `xnbddéáéúéàådywde ±ééaà §¥¦¥©©¥
,`ziixaa epipyy dnn ,exe`ia lr daxläãBîéaøàáé÷òäàfäa ¤©¦£¦¨§©¨¨

døéáòäLd`fdd dxare ,mc` lr mifend z`hg ina ±ìòéabéìk ¤¤¡¦¨©©¥§¦
ñøç,àîèe`ìòéabákLîáLBîe,àîèàéäL[d`fdd-],äøBäè ¤¤¨¥©©¥¦§¨¨¨¥¤¦§¨

meynïéàLEìøác`nhànènLäìòîìlde`akdribpa,ähîì ¤¥§¨¨¤§©¥§©§¨§§©¨
,dhnl gpen eli`k xnelkàlàúéfkïîúnäøàLeìk.ïéìéäànä ¤¨©©¦¦©¥§¨¨©©£¦¦

`a xn`wc 'oilid`nd lk x`y'eééeúéàì[zeaxl±]ïáàúòbeðîä §¦¥¤¤©§©©
`aiwr iaxy x`eane .dxie`a xaerd z` d`nhn `id s`y ,zrxva
iny xnel oi` ok m`e ,mxie`a mi`nhn oi` ze`neh x`yy xaeq

.da mirbepy iptl xie`a mi`nhp dcp lr mifend z`hg
:mi`pz zwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdàlàøîà,ééaàéleëc ¤¨¨©©©¥§¥

àîìò,uxy lrn exary z`hg in elit`y mixaeqåàìçpeîkéîc ¨§¨¨§¨¨¥
,uxyd lràëäå[xepz lrn ilk zxarda o`ke-]àäa,éâìôéî÷ §¨¨§¨¨¦§§¦

éaøcàáé÷ò,øáñïðéøæbànLçeðé,mind e`nhie xepza ilkd §©¦£¦¨¨©¨§¦©¤¨¨©
,eilrn exiarnyk s` `nih jkitleïðaøå,éøáñàì.ïðéøæbedn §©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©

yäãBîéaøàáé÷òäàfäa,d`nhp `ly d`neh lrn dxary ¤©¦£¦¨§©¨¨
y ,d`nehd lr d`fdd gepz `ny yeygl oi`y meynïåék÷ôðc± ¥¨§¨©

,ecin d`fdd d`viy,÷ôðokle ,d`nehd lr cer dgipdl leki epi`e ¨©
.e`nhiy xfb `l dfa

:`xnbd zxxanå,xie`a mi`nhn ze`nehd x`y oi`y ok m`éaø §©¦
÷ äàîeè ïéðãa ,ééaà øîà .éâìôéî÷ éàîa ïðaøå øæòìàäîeã ¤§¨¨§©¨¨§©¨¦§§¦¨©©©¥§¨¦§¨§¨

éâìôéî÷ äòL dúBàaL äàîehîd`neh oic micnl m`d - ¦§¨¤§¨¨¨¨¦§§¦
,d`fdd zrya drxi`y d`nehn d`fdd iptl z`hg ina dzidy

,dcp lr d`fd oebkeøî[xfrl` iax±],øáñïéðcdnecw d`neh ©¨©¨¦
,d`fdd iptl e`nhpy z`hg in s` jkitle ,dry dze`ay d`nehn

,mixdhnøîe[opaxe-]øáñïéà,ïéðcd`nehd m` wx jkitle ©¨©¥¨¦
.mind mixdhn zg`k e`a d`fdde

,qeaik oerh `nh cba lr fzipy mc m`d `ng xa inx zwitqle
xfrl` iax oia zwelgn df mby ,iia` ixac itl `cqg ax aiyd
,dnecw d`nehk dpic dry dze`ay d`nehy xfrl` iaxly ,opaxe
`nhpk aygp cbaa ezribpa `nhpy mcdy oeik ,qeaik oerh epi`
z`nehy oeik ,qeaik oerh ,dfn df micnl oi`y opaxle .okl mcew

.cgi dnr d`a `l` qeaikd zaegl dncw `l mcd
:mzwelgn inrha sqep xe`ia `xnbd d`ianàáø,øîàéleëc ¨¨¨©§¥

àîìòy mixaeqïéàïéðc,dry dze`ay d`nehn dnecw d`neh ¨§¨¥¨¦
àëäåàäa,éâìôéî÷éaøcøæòìà,øáñäàfä`nh lr z`hg in ly §¨¨§¨¨¦§§¦§©¦¤§¨¨¨©©¨¨

znäëéøö,øeòéL,xdhp epi` xeriydn zegt `nhd lr dfd m`e §¦¨¦
ïéôøèöîeúBàfäìdipy mrt zefdl leki xeriyn zegt dfd ± ¦§¨§¦§©¨

cpn xfrl` iax zgked oaen jkitle .xeriyd milydlz`hg iny d
zegt dfdy ote`a ixdy ,mixdhn mb d`fdd iptl e`nhpy
dilr mifny xg`l wx ik ,dexdihy iptl e`nhp mind ,xeriykn

.zxdhp `id ,ztqep mrtïðaøå,éøáñäàfäïéàäëéøö,øeòéL §©¨¨¨§¦©¨¨¥§¦¨¦
dcpay oeik ,oixdhn oi`nh z`hg iny dcpn di`x oi` jkitle

.zg`k e`a d`nehde d`fdd
:dpyna epipyúàhçäìeñt'åëdzidy oia ,qeaik oerh dnc oi` ©¨§¨

d`ian `xnbd .xyekd zry dl dzid `ly oiae xyekd zry dl
:df oic lr miwlegd yiyeðz,ïðaøqeaik oica xn`p(k e `xwie)xW`e' ¨©¨¨©£¤

dfiDnCn,'cbAd lrzaizn miyxece,'dîcî'fzip m` wxyícî ¦¤¦¨¨©©¤¤¦¨¨¦©
z`hg,äøéLk,qeaik oerhàìåfzip m`ícî.äìeñtéaøàáé÷ò §¥¨§Ÿ¦©§¨©¦£¦¨
,øîBàm`y ,qeaik dperh dpi` dlqtpy z`hg lk `läúéädì ¥¨§¨¨

[z`hgl-]úòLøLBkä,dwixfl die`x dzid day zg` dry - §©©¤
åjk xg`,äìñôðdîcïeòè.ñeaékm` wxeàìäúéädìúòL §¦§§¨¨¨¨¦Ÿ¨§¨¨§©

øLBkä,äìñôðå,dlqtp dnc laiwy iptly oebkïéàdîcïeòè ©¤§¦§§¨¥¨¨¨
.ñeaékéaøåïBòîL,øîBàãçàäæãçàåäædie`x dzid m` oia ± ¦§©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤

,dwixfl die`x dzid `l m` oiae ,dwixflïéàdîcïeòè.ñeaék ¥¨¨¨¦
:`aiwr iaxe oerny iax ly mnrh z` `xnbd zx`anéàîàîòè ©©£¨

éaøc,ïBòîLc meynáéúkqeaik zyxta(ak e `xwie)mipdMA xkf lM' §©¦¦§§¦¨¨¨©Ÿ£¦
,'Dz` lk`ie'dúBà',zxg` `le dze` ,herin drnynáéúëåoica Ÿ©Ÿ¨¨§§¦

sqep herin qeaik,'dîcî'oerny iax yxec miherin ipyneãç± ¦¨¨©
cg`ìhrnàëéä[ote`l-]äúéäcBìúòL,øLBkäì ãçåhrnàì §¥¨§¨§¨§©©¤§©§Ÿ
äúéäBìúòL.øLBkäéaøåàáé÷òdl dzid `l `l` hrnn `ly ¨§¨§©©¤§©¦£¦¨

y ,xaeqy meyn ,xyekd zry'dúBà'dwixn oic xg`l azkpy ¨
,xnel `a ,dtihyeèøtäîeøúìxn`pd dtihye dwixn oicy ± §¨¦§¨

.dnexza bdep epi` miycwaéaøåïBòîL'dze`'n hrnn `ly §©¦¦§
,dnexza dtihye dwixndéîòèì,jld ezhiyl -øîàconwl(:ev) §©§¥§¨©

yíéLã÷íél÷ïéàïéðeòèä÷éøî,äôéèLeìëåïkL.äîeøzjkitle ¨¨¦©¦¥§¦§¦¨§¦¨§¨¤¥§¨
zry dl dzidy z`hg hrnne ,dnexzd z` hrnl jxev el oi`

.qeaik dperh dpi`y ,dlqtpe xyekd

äðùî
:qeaik oic oi` mday mitqep mipte` zx`an epizpynæzéðmcdïî ¦©¦

øàevädndad lyìò,ãâaäBðéàïeòè.ñeaékfzip m` okeïîïøwä ©©¨©©¤¤¥¨¦¦©¤¤
,cba lr fzip oxwdne ,gafnd oxw lr dfdy ±åfzip m` okïî,ãBñéä §¦©§

,cba lr fzip ,gafnd ceqi lr mcd ixiiy z` jtyy xg`lyBðéà¥
ïeòè.ñeaék ¨¦
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קלז oifge` mipy` cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

.àîè ãâá ìò æúéðqeaik zpirhe mc leqt iede ded xyk izk` dilr ltpc `pcirac oeik `nlc e` qeaik ira `le okl mcew `nhp eli`k leqt mc ied in ea ezribpa `nhpe

:ryedi axc dixa `ped ax dl lif`e yxtnck cg`k oi`a cbal.éëä äéì éòáéî à÷ãîxyekd zry el dzidc b"r`e qeaik ira `lc okl mcew `nhp dil `hiytc llkn

:qeaik oerh dnc oi` dleqtc n"d opixn` in ikd dil irain cg`k oi`a cba zliahe mc leqtc `kid edine 'ek xaqw n"y.äæ øçà äæá:fzip k"g`e lqtpyõøúî à÷ãëå
.ééáà:opaxe xfrl` 'xc ediizbelt yixtc daxc dizlinl.ïéøäèî:`nhp `l eli`k zn z`nehn mc`d z`.äãð éøäùzlaehe dzcp zliah iptl dilr oifn zna d`nhpy

epivn `ly zg` dliaha ze`nehd izyl

dlgz dzcpl leahl dwwfedy dxeza

okin yie leahzyk dxdhe d`fd lawle

oz`fd mcew e`nhpy z`hg inl di`x

:lif`e dax yxtnck.äáø øîàåxfrl` 'x

efl dnec epi`y dcp z`fdn di`x `iany

cg`k oi`a mind z`nehe d`fd dcp eli`c

:diifd mcew e`nhpl di`x ef oi`eàìà
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y ,dtvxd lr mcd jtyp ly oicd z` x`al ick ok azkäîdíòh ©©©
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.äàfäì:`xnbd zl`eyéàî éèeòîìhrnl `pzd oiekzp dn ± §©¨¨§©¥©

m` wx qeaik oerh mcdy dpy xak `lde ,'d`fdl ie`xe' zeaiza
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øîà÷y ,ezpeek dzid jk ±Bãiî äàfä äúöé àlL ãòlahy ± ¨¨©©¤Ÿ¨§¨©¨¨¦¨
,cbad lr fzip ecia mcd cerae mca erav`,ñeaék ïeòèla` ¨¦

Bãiî äàfä äúöiMîmdne ,miixiyd wx ecia exzepe dfid xaky ± ¦¤¨§¨©¨¨¦¨
,cbad lr fzip,ñeaék ïeòè ïéàmileqt rav`ay mcd ixiiyy oeik ¥¨¦

.d`fdl
:xfrl` iax ixac z` zxzeqd dpyn d`ian `xnbd,ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥

dxt zkqna epipy(h"n b"t),úBfälî øîâray z` dxtd mcn ¨©¦§©
,ze`fddçp÷îay mcd z`,äøt ìL dôeâa Bãésexyl yiy meyn §©¥©¨§¨¤¨¨

xn`py ,dxtd mc z` s`(d hi xacna)Dxr z` eipirl dxRd z` sxUe'§¨©¤©¨¨§¥¨¤Ÿ¨
,dpynd ixacn iia` wiicne .'DnC z`e DxUA z`eïéà ,øîb,ok ± §¤§¨¨§¤¨¨¨©¦

,eci z` gpwl el yi ,ze`fdd lk z` zefdl xnby xg`l wxy xnelk
y cer lk la`øîb àì,ze`fdd lk z`,àìeci z` gpwl jixv epi` Ÿ¨©Ÿ

.d`fdl mixyk odkdrav`ay mcd ixiiyygkene ,d`fdld`fd oia
déì øîàyky ,`id `pzd zpeek ,`axøîbze`fdd lk zefdlçp÷î ¨©¥¨©§©¥©

lk,äøt ìL dôeâa Bãé.dxtd mr sxyi ecia xzepy mcd s`y ick ¨§¨¤¨¨
y cer lk la`øîb àì,zefdlnBòaöà çp÷î`ly ick ,cala Ÿ¨©§©¥©¤§¨

d`fdd z` elqtie erav` lr zncewd d`fddn mcd ixiiy ex`yi
.d`ad

:`xnbd zxxanàîìLaykyøîbzefdlìL dôeâa Bãé çp÷î ¦§¨¨¨©§©¥©¨§¨¤
øîàpL ,äøt(d hi xacna),'åéðéòì äøtä úà óøNå'z` gpwn jkle ¨¨¤¤¡©§¨©¤©¨¨§¥¨

,dxtd mr cgi mcd sxyiy dxta eciay mcdàlàz`Bòaöà ¤¨¤§¨
d`fde d`fd lk xg`l,çp÷î éàîaseba dgpwl leki epi` `ld §©§©¥©

.oinip dl ewacie dxtd sebn erav` jlklzz ixdy ,dxtdøîà̈©
,ééaàerav` gpwn d`fde d`fd lk oia÷øæî úôNazxy ilk ± ©©¥¦§©¦§¨

wxef epnnye ,gafnl mcd z` miáéúëãk(i ` `xfr),'áäæ éøBôk' §¦§¦§¥¨¨
mcd ixiiyn mda erav` z` gpwn odkd didy my lr jk m`xwy

.d`fde d`fd lk xg`l

äðùî
:qeaika oerh z`hg mc eilr fzipy xer izn dpc epizpynæzéðmc ¦©

èLôeä àlL ãò ,øBòä ìò,dndadn.ñeaék ïeòè Bðéàmeyn ©¨©¤Ÿ§©¥¨¦
mcewe ,dk`ln oexqg `la d`neh lawl ie`x cbad didiy jixvy

xerd lr fzip m` j` .dhytd el dxqg hytedy,èLôeäMîs` ¦¤§©
,`ed daygn xqegn oiicre oeik ,cba zeidl owzp `l oiicryïeòè̈
èLôeäMî óà ,øîBà øæòìà éaø .äãeäé éaø éøác ,ñeaékxerd ¦¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥©¦¤§©

.`ed daygn xqegn oiicry meyn ,qeaik oerh epi`
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oifge` mipya cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

.éì äîì åú àälr jtyp dil `pz `d ilka lawzpy `l` qeaik oerh oi` ipzinl

:dtvxd.äæ éìëá äééæä éãëî úåçô ìáé÷:axire xfge.àúôìç 'ø éðúãin iabl

:z`hg.ùãé÷:dxt xt`a z`hg in.ùãé÷ àì:lif`e `nrh irack.éàî íãáiab

:`l e` dlaw i`ed in axire xfge 'ek diifd ickn zegt laiw ziniptd z`hg

.àúëìä:z`hg in iab.ïðéøîâ àì àúëìäîå
oi` (.alw sc) zay l"iwc izixg` `zlin

:dkldn oipc.íéîá ìáèå`le mina opixwcn

dlrnl mixkfpd mina rnyn mina opixw

xeriy yeciw zrya `diy yeciw oiprl

:dliah.ð"äerav` z` odkd lahe aizk `d

dliah xeriy oey`xd mca `diy mca

:ezligzn.âôñîe` ilkd ileya gpwn

:eizeptecaäìéáè øåòéù íãá àäéù
.àø÷éòî:rnyn oey`xd mca 'ixtck opiqxb

.íãä ïî:mcd on dfde.ïéðòáùxen`d mcn

z` dfi dpey`x dpnn dfdy dliah oipra

lk lr erav` ea leahle xefgl jixvy olek

i`dc rav`ay mixiy ihernle dliah diifd

azkinl jixv `lc `ed `xizi `xw mcd on

:minrt 'f dfde `l`øåòéù àëéìã â"òà
.àø÷éòî äìéáèzrya xeriy `ki`e li`ed

:dliah.íãá áúëéîì êéøèöéà éëäì
xikfdy mca rnync:dlaw oiprláø øîà

.àðéðú íøîò:xfrl` 'xl `zaeiz.äæî äéä
lr ecin d`fd dfzipe zeiniptd ze`hga

:cbad.úåàæää ìë øîâ àìù ãòqeaik oerh

mixiyn d`fdl d`fdd oia fzip 'it`e

i`c oixyk rav`ay mixiy `nl` rav`ay

:qeaik oerh i`n` oileqtäúöé àìù ãò
.åãéîd`fd dzviyn qeaik oerh lahyn

rav`a mixiy edl iedc dliah xg`l ecin

:qeaik oerh oi`.úåæäìî øîâb"t) dxt 'qna

dfny ze`fd 'f zefdln xnb dl opz (h"n

aizkck lkid ly egzt cbpk dgynd xda

:cren ld` ipt gkp l` (hi xacna)åãé çð÷î
.äøô ìù äôåâádtixy oerh dnc s`y

lr dnc z`e dxya z`e dxer z` aizkck

:sexyi dyxt.åòáöà àìà:d`fdl d`fd oia

.çð÷é äîázxn` zivn `l dxt ly dteba

:oinip ea ewacie dxtd seba erav` jlkliy

.áäæ éøåôë`xfr xtqa aizk zxy ilk iab

ixw erav` ea gpwny my lre oiwxfn ode

oihib) xqiw oexipc dici xtke oeyl ixetk odl

:(.ep sc'éðúîïåòè ïéà èùôåä àìù ãò
éåàø ïðéòáã àøîâá ùøôî àîòè .ñåáéë
óà :äëàìî ïåøñç àìá äàîåè ìá÷ì

.èùôåäùîoi` ilk zeidl owzp `ly onf lk

oi`y d`neh lawnd xac opirac qeaik oerh

:daygn elit` xqegn.íãä íå÷î àìà`le

:cbad lk.äàîåè ìá÷ì éåàøä øáãåt"r`e

xqegn `di `ly calae daygn xqegny

:dcedi iaxk `nzqe dk`ln.ñåáéëì éåàøå
:i`n ihernl yxtn `xnba.ùåã÷ íå÷îá

:dxfra.ñøç éìë úøéáùåz`hg da lyiay

:dl sili `xnbae yecw mewna.øîåç äæ
:i`w qeaik`'îâìá÷ì éåàøä ãâá äî

.äàîåèepi`y cba enyy ohw cba jl oi`c

ilkl eilr ayig m` d`neh lawl ie`x

ie`x hytedyn xere 'ek lk s` `edy zenk

enk dcarl eilr ayig m` d`neh lawl

ie`x epi` hyted `ly onf lk la` `idy

:ilkl.ãâá àìà éì ïéà:mizyte xnv dxezay micba mzq.÷ù:mifr ly dvepn
ìëå
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äîoerh oi`y itl` i`w l"l ez `d dil `iywc `dc rnyn uexizd jezn .xn`w mrh

:x`evd on fzipn dl opirny `d il dnl dtvxd lr jtype dnize 'ek qeaik

àìàxda dncn dfn didy itl qxhpewa 'it (:f sc) zegpnc w"ta .gpwn i`na erav`

cxei did j`ide xdd on cxeiy xg`l ztxyp eiptl dxte cren ld` ipt gkp l` dgynd

seba gpwl dgynd xdn d`fde d`fd lk oia

`xza wxt yixa onwl xn`c `dn dywe dxtd

dleqt gztd cbpk `ly dhgy (.biw sc)

s` gztd cbpk d`fd dn dfde hgye xn`py

mewna lkd didy rnync gztd cbpk dhigy

did `ly qxhpewa o`k yxity enk d`xpe cg`

jlklzi `ly dxtd seba erav` gpwl leki

opiyiigc ogky` inp ikde oinipd on erav`

wxt oinipliab (:fhw zay) ycwd iazk lk

:dfgd cr gqtd z` oihiytn

ïéðîiwe`cn .'ek micba ipin lke wy zeaxl

rnyn micba ipin lke wyl `ieaix

xfrl` iaxl qeaik ira `l hytedyn s` xerc

xerd z` daxn ip`y leki dizlina 'iqxbe

hyted `ly cr b"le qxhpewa 'itck hytedyn

epi` dfe qeaik ira hytedyn rnyn ded k"`c

opirnye micba ipine wy `l` `ian `l `"xc

qeak oerh oi` hytedyn s`c 'ipzna inp dil

epi`e hytedyn xerc daxc`c weic epi` df

lawl daygn `le oewiz `l xac mey xqegn

hytedyn) `dc `"xl elit` qeak oerh d`neh

lawnd xac opirac mrhn `l` hrnn `l (inp

lawn i` `nl` `ziixaa `zi`ck d`neh

xn`w inp jenqae qeaik oerh `zyd d`neh

iaxlc ediipia `ki` drvwl ayigy `aver

d`neh lawn epi`c meyn qeaik ira `l xfrl`

ayig `l e` drvw m` la` dprvwiy cr

oerh d`neh xerd lawn i` `zydc drvwl

meyn micba ipin x`ye wy iaxnc `de qeaik

xnv m` ik cba llka opi`c ipd elit`c

d"de 'zeaxl xezi jixve i"yxtck mizyte

`"xa 'iqxb i`e xer iz` inp xezi `eddnc

mcew daygn jixv oiicry ixiin hytedyn

ayigy ezaygn lhaiy jixv i` d`neh lawiy

lawn epi` `zydc i"yxt oke drvwl `averd

qeaik ira dcedi iaxle qeaik ira `l d`neh

icen cegii i"r dyrn `la lawl ie`xc oeik

dyrne oewiz jixvy xera ixiin `l `"x la`

dcedi iax 'it` `eddc d`neh lawiy mcew

`dc lawl ie`x epi` `dc qeaik ira `lc dcen

hytedyn qixb i` dyw la` dyrn xqegn

xer `"xc yexit irail ediipia i`n ira i`n

la` `zyd d`neh lawn epi`c hytedyn

i`c dl zgkyn ikid daygn i"r lawl ie`x

epi` `dc dcen dcedi iax 'it` dyrn xqegn

jixvy xn`wc ediipia i`n inp epiid edin ie`x

s` opiqxb i`e mdipy ixac gkn `irad zeyrl

i`n irac y"` hyted `ly cr `"xc dizlina

s` qixb i` oizipznn dyw la` ediipia

hytedyn qxb elit` `zyd d"bd :hytedyn

cba dn yixc i"xc `l` `"xe i"x ibilt `l k"r

lawn cba dn yixc `"xe d`neh lawl ie`x

xer daxn ie`x yixcc i"x ikd meyne d`neh

oi`e daygna d`neh lawl ie`xc hytedyn

xer hrnn lawn yixcc `"xe dyrn xqegn

lawnd xac irac meyn ie`xc b"r` hytedy

xg`l la` daygn elit` xqegn oi`y d`neh

ira `lc dcen i"x elit` dyrn xqegn i`c dyrn mey `la d`neh lawn daygn

qeaik
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ìò CtLð ,íòh äî ,øîà÷ íòh äî .éì änì ez ,àä̈¨¨¦©©©¨¨©©©©¦§©©
ñeaék ïeòè ïéàL éôì ,ñeaék ïeòè ïéà ,Bôñàå ätöøä̈¦§¨©£¨¥¨¦§¦¤¥¨¦
:äàfäì éeàø :äéæäì éeàøå éìka ìa÷úpL íc àlà¤¨¨¤¦§©¥©§¦§¨¨§©¨¨
,äæ éìëa äééfä éãkî úBçt ìaé÷ ,éèeòîì .éàî éèeòîì§©¥©§©¥¦¥¨¦§¥©¨¨¦§¦¤
øa àzôìç éaø ,àéðúc .äæ éìëa äééfä éãkî úBçôå§¨¦§¥©¨¨¦§¦¤§©§¨©¦£©§¨©
úBçôe ,äæ éìëa äééfä éãkî úBçt Lcé÷ ,øîBà ìeàL̈¥¦¥¨¦§¥©¨¨¦§¦¤¨
.eäî ,íãa ,eäì àéòaéà .Lcé÷ àì ,äæ éìëa äééfä éãkî¦§¥©¨¨¦§¦¤Ÿ¦¥¦©§¨§§¨©
éàî ,íúä ,àîìc Bà .ïðéøîb àì àúëìäîe ,àéä àúëìä¦§§¨¦¥¦§§¨Ÿ¨§¦©¦§¨¨¨©
.'íca ìáèå' áéúk ,énð àëä ,'íéna ìáèå' áéúëc ,àîòè©£¨¦§¦§¨©©©¦¨¨©¦§¦§¨©©¨
,íca óà ,øæòìà éaø øîà à÷éøæ éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§¦¨¨©©¦¤§¨¨©©¨
,'íca' .âtñî àìå ,'ìáèå' ,àéðz ,àáø øîà .Lcé÷ àìŸ¦¥¨©¨¨©§¨§¨©§Ÿ§©¥©¨
ícä ïî ,'ícä ïî' .Bøwéòî äìéáè øeòéL íca àäiL ãò©¤§¥©¨¦§¦¨¥¦¨¦©¨¦©¨

éøèöéàå .ïéðòaLàðîçø áúk éàã ,'íca' ázëéîì C ¤¨¦§¨§¦§§¦§¦§©©¨§¦¨©©£¨¨
äìéáè øeòéL àkéìc ét ìò óà ,àðéîà äåä ,'ìáèå'§¨©£¨£¦¨©©¦§¥¨¦§¦¨
äåä ,'íca' àðîçø áúk éàå .'íca' àðîçø áúk ,Bøwéòî¥¦¨¨©©£¨¨©¨§¦¨©©£¨¨©¨£¨
'ícä ïî' .'ìáèå' àðîçø áúk ,âtñî eléôà ,àðéîà£¦¨£¦§©¥¨©©£¨¨§¨©¦©¨
íééøéL éèeòîì ,àáø øîà .éàî éèeòîì ,ïéðòaL¤¨¦§¨§©¥©¨©¨¨§©¥¦©¦
íééøéL ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøì òéiñî .òaöàaL¤¨¤§©§©©§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦©¦

áø déì øîà .ïéìeñt òaöàaLéøîà ,áøì àãà áø øa ïé ¤¨¤§©§¦¨©¥¨¦©©£¨§©¨§¦
äàfä äæzéðå äfî äéä ,àðéðz ,íøîò áø øîà .Cãéîìz©§¦¨¨©©©§¨§¦¨¨¨©¤§¦§¨©¨¨
ïeòè ïéà ,äfäMî .ñeaék ïeòè ,äfä àlL ãò ,Bãiî¦¨©¤Ÿ¦¨¨¦¦¤¦¨¥¨
ïeòè ,úBfälî øîb àlL ãò ,øîà÷ éëä ,åàì éàî .ñeaék¦©¨¨¦¨¨©©¤Ÿ¨©¦§©¨
,øîà÷ éëä .àì .ñeaék ïeòè ïéà ,úBfäì øîbMî .ñeaék¦¦¤¨©§©¥¨¦Ÿ¨¦¨¨©
äàfä äúöiMî .ñeaék ïeòè ,Bãiî äàfä äúöé àlL ãò©¤Ÿ¨§¨©¨¨¦¨¨¦¦¤¨§¨©¨¨
çp÷î ,úBfälî øîâ ,ééaà déáéúéà .ñeaék ïeòè ïéà ,Bãiî¦¨¥¨¦¥¦¥©©¥¨©¦§©§©¥©
,déì øîà .àì ,øîb àì .ïéà ,øîb .äøt ìL dôeâa Bãé̈§¨¤¨¨¨©¦Ÿ¨©Ÿ¨©¥
.Bòaöà çp÷î ,øîb àì .äøt ìL dôeâa Bãé çp÷î ,øîb̈©§©¥©¨§¨¤¨¨Ÿ¨©§©¥©¤§¨
óøNå' øîàpL ,äøt ìL dôeâa Bãé çp÷î øîb ,àîìLa¦§¨¨¨©§©¥©¨§¨¤¨¨¤¤¡©§¨©
,ééaà øîà .çp÷î éàîa ,Bòaöà àlà .'åéðéòì äøtä úà¤©¨¨§¥¨¤¨¤§¨§©§©¥©¨©©©¥

:'áäæ éøBôk' áéúëãk ,÷øæî úôNaäðùîìò æzéð ¦§©¦§¨§¦§¦§¥¨¨¦©©
,èLôeäMî .ñeaék ïeòè Bðéà ,èLôeä àlL ãò ,øBòä̈©¤Ÿ§©¥¨¦¦¤§©
óà ,øîBà øæòìà éaø .äãeäé éaø éøác ,ñeaék ïeòè̈¦¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥©
øáãå .ícä íB÷î àlà ñeaék ïeòè Bðéà èLôeäMî¦¤§©¥¨¦¤¨§©¨§¨¨
,ãâaä ãçà ,ñeaéëì éeàøå ,äàîeè ìa÷ì éeàø àeäL¤¨§©¥§¨§¨§¦¤¨©¤¤
íB÷îa ñeaékäå .ñeaék ïéðeòè ,øBòä ãçàå ,÷Oä ãçàå§¤¨©©§¤¨¨§¦¦§©¦§¨
äôéèLe ä÷éøîe .LBã÷ íB÷îa ñøç éìk úøéáLe ,LBã÷̈§¦©§¦¤¤§¨¨§¦¨§¦¨
éLãwî úàhça øîBç äæ .LBã÷ íB÷îa úLBçð éìëa¦§¦§¤§¨¨¤¤©©¨¦¨§¥

:íéLã÷àøîâïéà ,'ãâa' ,ïðaø eðúc .éléî éðäðî ¨¨¦§¨¨¥¦¥§¨©¨¨¤¤¥
øîBì ãeîìz ,èLôeäMî øBò úBaøì ïépî .ãâa àlà éì¦¤¨¤¤¦©¦§©¦¤§©©§©
àlL ãò øBò äaøî éðàL ,ìBëé .'ñaëz äéìò äfé øLà'£¤¦¤¨¤¨§©¥¨¤£¦©§¤©¤Ÿ
ìa÷ì éeàøä ãâa äî ,'ãâa' øîBì ãeîìz ,èLôeä§©©§©¤¤©¤¤¨¨§©¥
.äãeäé éaø éøác ,äàîeè ìa÷ì éeàøä ìk óà ,äàîeè§¨©¨¨¨§©¥§¨¦§¥©¦§¨
÷N úBaøì ïépî .ãâa àlà éì ïéà ,'ãâa' ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥¤¤¥¦¤¨¤¤¦©¦§©©
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc migaf(iyiy meil)

:`xnbd dywnéì änì ez àäoerhy mcdy dpye xfg dn myl ± ¨¨¨¦
lr jtypy mcy dpy xak `ld ,ilka lawzp m` wx `ed qeaik

:`xnbd zvxzn .qeaik oerh epi` dtvxdøîà÷ íòh äî`pzd ± ©©©¨¨©
y ,dtvxd lr mcd jtyp ly oicd z` x`al ick ok azkäîdíòh ©©©

y mcyBôñàå ätöøä ìò CtLðcbad lr ilkdn fzipe ,ilk jezl ¦§©©¨¦§¨©£¨
yéìka ìa÷úpL íc àlà ñeaék ïeòè ïéàL éôì ,ñeaék ïeòè ïéà¥¨¦§¦¤¥¨¦¤¨¨¤¦§©¥©§¦

dhigyd xg`l,äééfäì éeàøåxg`le dtvxd lr jtypy df mce §¨§©¨¨
.d`fdl ie`x epi` ,ilkl etq` okn

e ilka lawzp m` wx `ed qeaik oerhy mcy :dpyna epipyéeàø̈
.äàfäì:`xnbd zl`eyéàî éèeòîìhrnl `pzd oiekzp dn ± §©¨¨§©¥©

m` wx qeaik oerh mcdy dpy xak `lde ,'d`fdl ie`xe' zeaiza
:`xnbd zayiin .d`fdl `ed ie`x `linn f`e ,ilka lawzpéèeòîì§©¥

m`ìaé÷mcddndad x`evnéãkî úBçtxeriyäééfägafnd lr ¦¥¨¦§¥©¨¨
å ,äæ éìëamc zipy laiwéãkî úBçôxeriyäæ éìëa äééfäilka-] ¦§¦¤§¨¦§¥©¨¨¦§¦¤

,cbad lr ilkdn fzipe ,cg` ilka cgi maxir okn xg`le ,[xg`
.df ote`a mcd ycwzp `ly oeik ,qeaik oerh epi`y
:oi`vgl ycwzn epi` mcdy xewn `xnbd d`ianàéðúc`ziixaa §©§¨

,mizn i`nh mda xdhl z`hg in yeciw iabl zwqerdàzôìç éaø©¦£©§¨
,øîBà ìeàL øay z`hg zxt inLcé÷mind lr xt`d on ozpy ± ©¨¥¦¥

ipya eidy [zn `nh mda xdhl ozipe mind miycwzn df dyrnay]
`l` did `le ,milkéãkî úBçtxeriyúBçôe ,äæ éìëa äééfä ¨¦§¥©¨¨¦§¦¤¨

,äæ éìëa äééfä éãkîyi zrke ,cg` ilk jeza mpzp okn xg`le ¦§¥©¨¨¦§¦¤
,diifd xeriy mdaLcé÷ àìi`nh mda xdhl miyecw mind oi` ± Ÿ¦¥

.mizn
eäì àéòaéàdaiyid ipa ewtzqp ±eäî íãadf ote`a oicd dn ± ¦©§¨§§¨©

xeriy ick did `l ilk lkae ,milk ipya laiwy zepaxwd mca
oi` z`hg ina wx m`d .cg` ilka mpzpe maxir okn xg`le ,d`fd

y meyn ,miyecw mindàéä àúëìä,ipiqn dynl dkld ± ¦§§¨¦
ïðéøîb àì àúëìäîe,ipiqn dynl dkld `edy oicn micnl oi`e ± ¥¦§§¨Ÿ¨§¦©

àîìc Bà`ny e` ±àîòè éàî íúä`ed mrhd z`hg ina my ± ¦§¨¨¨©©£¨
náéúëc(gi hi xacna)aFf` gwle','íéna ìáèå`ed cewipdy jkne ¦§¦§¨©¥§¨©©©¦

exkfed xaky mina aef`d z` leahl yiy rnyn ,miOA `le miOA©©¦§©¦
jixv mind yeciw zrya xaky epiide ,mind yeciw oipra lirl
myciwy z`hg iny mrhd edf m`e .diifd xeriy ilka zeidl

,miyecw mpi` oi`vglénð àëäxnel yi mcd zlaw oiprl o`k s` ± ¨¨©¦
o`k mb ixdy ,okáéúk(e c `xwie)ìáèå'FrAv` z` odMd,'ícajkne §¦§¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨

xeriy mca `diy jixvy rnyn mCA `le 'mCA' `ed cewipdy©¨§¨
.mcd zlaw zryn dliah
:wtqd z` `xnbd zhyet,òîL àzaø øîà à÷éøæ éaø øîàcé ¨§©§¨©©¦§¦¨¨©©¦

a óà ,øæòìàd zlawícoi`vgl laiw m`.Lcé÷ àìdpy jkitle ¤§¨¨©©¨Ÿ¦¥
hrnl ick ,d`fdl ie`x `ed m` wx `ed qeaik oerhy mcdy `pzd
oerh epi`e gafnd lr d`fdl ie`x df mc oi`y ,oi`vgl mcd laiw

.qeaik
:xfrl` iax ixacl riiql `ziixa d`ian `xnbdàéðz ,àáø øîà̈©¨¨©§¨

aezk ,`ziixaa ok epipy ±(e c `xwie)dGde mCA FrAv` z` odMd lahe'§¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¦¨
xn`py dnne .'mCd on,'ìáèå'aezkd hrinâtñî àìåjixvy ± ¦©¨§¨©§Ÿ§©¥

dnne .ilkd ileyay mcdn gpwl `le mcd jeza erav` leahl
xn`py,'íca'cenll yiBøwéòî äìéáè øeòéL íca àäiL ãò ©¨©§§¥©¨¦§¦¨¥¦¨

daizd cewipy jkn lirl xen`k micnl z`fe ,[dlawd zryn-]
dGde' xn`py dnne .mCA `le 'mCA' `ed,'ícä ïîcenll yiïî ©¨§¨§¦¨¦©¨¦

,ïéðòaL ícä.dfn hrnl `pzd `a dn `xnbd x`az jenqa ©¨¤¨¦§¨
cg`a ic did `le 'mca'e 'lahe' azkdl jxvp recn `xnbd zx`an

:mdnéøèöéàå,'íca' ázëéîì Cmeynàðîçø áúk éàãwx §¦§§¦§¦§©©¨§¦¨©©£¨¨
àðéîà äåä ,'ìáèå'y xne` iziid ±øeòéL àkéìc ét ìò óà §¨©£¨£¦¨©©¦§¥¨¦

Bøwéòî äìéáèjkitl ,d`fdl mcd xyk ,[mcd zlaw zryn-] §¦¨¥¦¨
,'íca' àðîçø áúkxeriy mca `diy jixvy rnyn ef daizny ¨©©£¨¨©¨

.ezligzn d`fdåok enkàðîçø áúk éàwx'íca'azek did `le §¦¨©©£¨¨©¨
'lahe'àðéîà äåä ,yeléôàm`âtñîxyk ilkd ileyay mcd £¨£¦¨£¦§©¥

jkitl ,d`fdl mcd,'ìáèå' àðîçø áúky rnyn ef daiznyeilr ¨©©£¨¨§¨©
.eileyay mcdn gpwl `le ilkd jeza leahl

.'oipray mcd on' `ziixad zyxcn hrnzp dn zx`an `xnbd
'mcd on' zeaizdn yxcy `pzd :`xnbd zl`ey,ïéðòaL ícä ïî¦©¨¤¨¦§¨

éàî éèeòîì:`xnbd daiyn .ef dyxca hrnl oiekzp dn ±øîà §©¥©¨©
L íééøéL éèeòîì ,àáøex`ypòaöàazncewd d`fddn odkd ¨¨§©¥¦©¦¤¨¤§©

,eay mcd ixiiyn erav` gpwl odkd jixve ,d`fdl mileqty
,df itle .d`ad d`fdd iptl aey erav` leahleéaøì òéiñî§©©§©¦

øæòìà,ok xn` `ed s`yòaöàaL íééøéL ,øæòìà éaø øîàc ¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦©¦¤¨¤§©
,odkd.ïéìeñt§¦

:xfrl` iax ixac z` zxzeqd `ziixa d`ian `xnbdïéáø déì øîà̈©¥¨¦
éøîà ,áøì àãà áø øailCãéîìzyàðéðz ,íøîò áø øîà± ©©£¨§©¨§¦©§¦¨¨©©©§¨§¦¨

,`ziixaa epipyäéäodkdäfî,zeiniptd ze`hg mcn erav`a ¨¨©¤
Bãiî äàfä äæzéðåm` ,cbad lrïeòè ,äfä àlL ãòmcd,ñeaék §¦§¨©¨¨¦¨©¤Ÿ¦¨¨¦

m` la`.ñeaék ïeòè ïéà ,äfäMî,mxnr ax wiiceéëä ,åàì éàî ¦¤¦¨¥¨¦©¨¨¦
øîà÷y ,[xnel oiekzp jk±]úBfälî øîb àlL ãòze`fdd lk z` ¨¨©©¤Ÿ¨©¦§©

,cbad lr ecin d`fdd dfzipe,ñeaék ïeòèoia fzipd mcd m` s`e ¨¦
wxe ,eciay miixiydn did d`fdl d`fdúBfäì øîbMîlk z` ¦¤¨©§©

,cbad lr fzipe ze`fdd.ñeaék ïeòè ïéàmcd ixiiyy x`ean ixd ¥¨¦
did `l mileqt eid m`y ,mlqty xfrl` iaxk `lce d`fdl mixyk

.qeaik oerh mcd
:mxnr ax ziiyew z` ayiin axàì`l` ,`pzd zpeek ef `l ±éëä Ÿ¨¦

øîà÷y ,ezpeek dzid jk ±Bãiî äàfä äúöé àlL ãòlahy ± ¨¨©©¤Ÿ¨§¨©¨¨¦¨
,cbad lr fzip ecia mcd cerae mca erav`,ñeaék ïeòèla` ¨¦

Bãiî äàfä äúöiMîmdne ,miixiyd wx ecia exzepe dfid xaky ± ¦¤¨§¨©¨¨¦¨
,cbad lr fzip,ñeaék ïeòè ïéàmileqt rav`ay mcd ixiiyy oeik ¥¨¦

.d`fdl
:xfrl` iax ixac z` zxzeqd dpyn d`ian `xnbd,ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥

dxt zkqna epipy(h"n b"t),úBfälî øîâray z` dxtd mcn ¨©¦§©
,ze`fddçp÷îay mcd z`,äøt ìL dôeâa Bãésexyl yiy meyn §©¥©¨§¨¤¨¨

xn`py ,dxtd mc z` s`(d hi xacna)Dxr z` eipirl dxRd z` sxUe'§¨©¤©¨¨§¥¨¤Ÿ¨
,dpynd ixacn iia` wiicne .'DnC z`e DxUA z`eïéà ,øîb,ok ± §¤§¨¨§¤¨¨¨©¦

,eci z` gpwl el yi ,ze`fdd lk z` zefdl xnby xg`l wxy xnelk
y cer lk la`øîb àì,ze`fdd lk z`,àìeci z` gpwl jixv epi` Ÿ¨©Ÿ

.d`fdl mixyk odkdrav`ay mcd ixiiyygkene ,d`fdld`fd oia
déì øîàyky ,`id `pzd zpeek ,`axøîbze`fdd lk zefdlçp÷î ¨©¥¨©§©¥©

lk,äøt ìL dôeâa Bãé.dxtd mr sxyi ecia xzepy mcd s`y ick ¨§¨¤¨¨
y cer lk la`øîb àì,zefdlnBòaöà çp÷î`ly ick ,cala Ÿ¨©§©¥©¤§¨

d`fdd z` elqtie erav` lr zncewd d`fddn mcd ixiiy ex`yi
.d`ad

:`xnbd zxxanàîìLaykyøîbzefdlìL dôeâa Bãé çp÷î ¦§¨¨¨©§©¥©¨§¨¤
øîàpL ,äøt(d hi xacna),'åéðéòì äøtä úà óøNå'z` gpwn jkle ¨¨¤¤¡©§¨©¤©¨¨§¥¨

,dxtd mr cgi mcd sxyiy dxta eciay mcdàlàz`Bòaöà ¤¨¤§¨
d`fde d`fd lk xg`l,çp÷î éàîaseba dgpwl leki epi` `ld §©§©¥©

.oinip dl ewacie dxtd sebn erav` jlklzz ixdy ,dxtdøîà̈©
,ééaàerav` gpwn d`fde d`fd lk oia÷øæî úôNazxy ilk ± ©©¥¦§©¦§¨

wxef epnnye ,gafnl mcd z` miáéúëãk(i ` `xfr),'áäæ éøBôk' §¦§¦§¥¨¨
mcd ixiiyn mda erav` z` gpwn odkd didy my lr jk m`xwy

.d`fde d`fd lk xg`l

äðùî
:qeaika oerh z`hg mc eilr fzipy xer izn dpc epizpynæzéðmc ¦©

èLôeä àlL ãò ,øBòä ìò,dndadn.ñeaék ïeòè Bðéàmeyn ©¨©¤Ÿ§©¥¨¦
mcewe ,dk`ln oexqg `la d`neh lawl ie`x cbad didiy jixvy

xerd lr fzip m` j` .dhytd el dxqg hytedy,èLôeäMîs` ¦¤§©
,`ed daygn xqegn oiicre oeik ,cba zeidl owzp `l oiicryïeòè̈
èLôeäMî óà ,øîBà øæòìà éaø .äãeäé éaø éøác ,ñeaékxerd ¦¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥©¦¤§©

.`ed daygn xqegn oiicry meyn ,qeaik oerh epi`
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc migaf(ycew zay meil)

,íéãâá éðéî ìëå,mizyte xnvn mpi`yøîBì ãeîìz(k e `xwie)øLà' §¨¦¥§¨¦©§©£¤
dGi,'ñaëz äéìò.qeaik miperh el` micba lr fzipy mc mby,ìBëé ¦¤¨¤¨§©¥¨

äaøî éðàLlr fzipy mc s`,èLôeäMî øBòowzp `l oiicry ¤£¦©§¤¦¤§©
,ilk zeidl,'ãâa' øîBì ãeîìzy xnel'ãâa' äî`edìa÷îä øác ©§©¤¤©¤¤¨¨©§©¥

,äàîeè ìa÷îä øáã ìk óà ,äàîeèowzp `ly hytedy xere §¨©Ÿ¨¨©§©¥§¨
epi` z`hg mc eilr fzip m` jkle ,d`neh lawn epi` ,ilk zeidl

.qeaik oerh
:dlawn epi`e d`neh lawl ie`x cba dfi` zxxan `xnbdéàî©

eäééðéalawl ie`x `edy cba epivn okid ,xnelk ,ewlgp dna - ¥©§
m` xfrl` iaxe dcedi iax ewlgp dfay ,dlawn epi` oiicre d`neh

:`xnbd daiyn .`l e` qeaik oerhäúeçt úéìèî ,ééaà øîà̈©©©¥©§¦§¨
ìMîeäééðéa àkéà Lzegt elceby cbaa ,`ed mpia zwelgnd - ¦¨Ÿ¦¨¥©§

d`neh lawn epi`y ,zerav` yly lr zerav` ylyn`edy oeik
.x`eaiy enk d`neh lawl ie`xe ,ohwéeàø øîàc ïàîdcedi iax - ©§¨©¨

,d`neh lawn epi` oiicry s` d`neh lawl ie`xy lk daxnyàä̈
éeàø énð,qeaik oerhe d`neh lawl ie`x df cba s` -éòa éàc ©¦¨§¦¨¥

déìò áéLçowzl ick df cbaa ynzydl aeygi ,dvxi m` ixdy - ¨¦£¥
e .d`neh lawi f`e ,ewelgäàîeè ìa÷îä øác øîàc ïàîla` - ©§¨©¨¨©§©¥§¨

,qeaik oerh d`neh lawny xac wxy xaeqy xfrl` iaxàäéî àä̈¦¨
àéä äàîeè éìea÷ úa åàì,d`neh lawn epi` oiicr ,df cba - ¨©©¥§¨¦

.qeaik oerh epi` jkle
epi`e d`neh lawl `ed ie`xy ote` yi lecb cbaay x`an `ax

:dlawneäééðéa àkéà äøeöì äéìò áMéçL ãâa ,øîà àáø- ¨¨¨©¤¤¤¦¥¨¤¨§¨¦¨¥©§
mewxl aygy lecb cbaa `ed xfrl` iaxl dcedi iax oia zwelgnd

.d`neh lawn epi` ,eilr mwx `ly onf lky ,mixeiv eilrïàî©
éeàø øîàcs` ,d`neh lawl ie`xy cba lk daxny dcedi iax - §¨©¨

,d`neh lawn epi`yéeàø énð àäd`neh lawl `ed ie`x df cba - ¨©¦¨
,qeaik oerhedézáLçîì déì ìéháî éòa éàclhal leki ixdy - §¦¨¥§©¥¥§©£©§¥

.d`neh lawl xenb ilk didie ,mixeiv eilr mewxl aygy ezaygn
eäàîeè ìa÷îä øác øîàc ïàîxac wxy xaeqy xfrl` iaxle - ©§¨©¨¨©§©¥§¨

meyn ,qeaik oerh df cba oi` ,qeaik oerh d`neh lawn xaky
càéä äàîeè éìea÷ úa åàì àäéî àzLälhia `ly onf lk - ©§¨¦¨¨©©¥§¨¦

.d`neh lawn epi` ezaygn
:`ax mya sqep ote` d`ian `xnbddìò áéMçc àaöeò ,øîà àáø̈¨¨©§¨§©¦£¨

eäééðéa àkéà ,dòö÷ì,`id xfrl` iaxl dcedi iax oia zwelgnd - §¨§¨¦¨¥©§
.ezetile elbrl aygy ,eilr lek`l e` eilr akyl cnery gihya
aygy zngny `l` ,reviwd ila mb d`neh lawl ie`x df gihye

,ewlgp dfae .ervwiy cr d`neh lawn epi` ervwléeàø øîàc ïàî©§¨©¨
,d`neh lawl ie`xy cba lk daxny dcedi iax -äéeàø énð àä̈©¦§¨

ezaygn lhal leki ixdy ,d`neh lawl `ed ie`x ef gihy -
e .qeaik oerh jkle ,drvwl aygyäàîeè ìa÷îä øác øîàc ïàî©§¨©¨¨©§©¥§¨

,qeaik oerh d`neh lawn xaky xac wxy xaeqy xfrl` iaxe -àä̈
äàîeè äìa÷î åàìdì òv÷îc ãò,d`neh lawn epi` ,df gihy - ¨§©§¨§¨©¦§©©¨

.qeaik oerh epi` reviwd iptle ,xenb ilk didie eze` rivwiy cr
drvewl dilr daygy `avery ,`ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:dprvwiy cr d`neh zlawn dpi`àéñðî ïa ïBòîL éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¤§©§¨
,äpòéö÷iL ãò äøBäè dòö÷ì äéìò áMçL àaöeò ,øîBàx`eane ¥§¨¤¦¥¨¤¨§¨§¨§¨©¤©§¦¤¨

wx ,d`neh zlawn dpi` drvwl dilr aygy `avery ,`ax ixack
.dprivwiy xg`l

:dpyna epipy'åë ñeaék ïeòè ïéàzx`an `xnbd .mcd mewn `l` ¥¨¦
:df oic cnlp okidn.éléî éðä àðî:`xnbd daiynìBëé ,ïðaø eðúc §¨¨¥¦¥§¨©¨¨¨
m`y ,xnel iziid,ñeaék ïeòè ãâaä ìk àäé ,ãâa úö÷î ìò æzð¦©©¦§¨¤¤§¥¨©¤¤¨¦

øîBì ãeîìz(k e `xwie)äfé øLà','dilrEì ézøîà àì,qeaik oerhy ©§©£¤¦¤¨¤¨Ÿ¨©§¦§
íB÷î àlàeilr fzipy.ãáìa íc ¤¨§¨¦§¨

e :dpyna epipy.['åëå] äàîeè ìa÷ì éeàø àeäL øáczwiicne ¨¨¤¨§©¥§¨
y ,`pzd oeyln `xnbdäãeäé éaøk àîúñzhiyk mzq iaxy - §¨¨§©¦§¨

xqegn epi` m` ,daygn xqegnd xer s`y xaeqd dcedi iax
yrnlawl ie`xd cba lr `id qeaik zaegy oeik ,qeaik oerh ,d

.d`neh lawn epi`e ,daygn el dxqg oiicry s` ,d`neh

mcd eilr fzipy xacd `diy jixvy :dpyna epipy.ñeaéëì éeàø̈§¦
`pzd zpeek :hrnl `pzd `a dn zx`an `xnbd,éìk éèeòîìoebk §©¥§¦

miperh mpi` ,z`hg mc mdilr fzip m`y ,zkzn ilke ur ilk
meyn ,qeaikàeä äãéøb øac.ilkd lrn mcd z` cxbl xyt`y - §©§¦¨
:dpyna epipy'åë ÷Oä ãçàå ãâaä ãçà.qeaik oiperh ,xerd cg`e ¤¨©¤¤§¤¨©©

:`xnbd ddnz .xer qakl jiiyy rnyn epizpyn ixacnàøîéîì- §¥§¨
xnel ozip m`deäðéîøe ,àeä ñeaék øa øBòcepipyy dnn dywe - §©¦§¦§
zay zkqna(:anw),ì åéìò äúéäìLúLlerib cba ly xk lr ltp - ¨§¨¨¨©§¤¤

,d`ev e` wex lyèeèøîqa dçp÷îmin dilr ozep epi`e ,zaya §©§¨©§©§
m`e .qakn `edy iptn ,dxiardle dzewpläúéäef zylyl(ìò) ¨§¨©

xk lräìëzL ãò íéî äéìò ïúBð ,øBò ìLcr mina dthey - ¤¥¨¤¨©¦©¤¦§¤
.xera qeaik oi`y x`ean ,min dilr jetyl xzeny dfne .dwpzzy

:`xnbd zvxzníéøçà àä ïðaø àä ,àéL÷ àì ,ééaà øîà-dn ¨©©©¥Ÿ©§¨¨©¨¨¨£¥¦
jiiyy mixaeqd 'mixg`'k df ,xera qeaik jiiyy epizpyna epipyy
zhiyk df ,xera qeaik jiiy `ly dxaqy dpynde ,xera qeaik
ewlgp okid d`ian `xnbde .xera qeaik jiiy `ly mixaeqd opax

.mixg`e opax dfa÷Oäå ãâaä ,àéðúcz`hg mc mdilr fzipy §©§¨©¤¤§©©
,BñaëîeøBòäå éìkä,z`hg mc mdilr fzipy,Bøøâîqakn epi`e §©§©§¦§¨§¨§

.qeaik ea jiiy `ly oeik ,xerd z`÷Oäå ãâaä ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦©¤¤§©©
øBòäå,z`hg mc mdilr fzipy.Bøøâî éìkäå ,Bñaëî §¨§©§§©§¦§¨§

:ef zwelgn itl dyrn zx`an `xnbdàìæà ïàîkin zhiyk - §©¨§¨
,jledàðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîéæ ,éMà øa àéiç áø øîàc àä̈§¨©©¦¨©©¦¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨

áøc dén÷,eynyl ax iptl cner iziid miax mipnf -déì éëéLëLå ©¥§©§©§¦¦¥
àiîa déðàñî.zaya mina eilrp z` jykyn iziide -ïàîk §¨¥§©¨§©

ïðaøkjiiy `ly mixaeqd opaxk xaeqy meyn ok dyry i`cee - §©¨¨
.zaya mina milrpd xer z` jyky jkle ,xera qeaik

:eze` dgece lirl iia` uexiz lr dywn `axàkéà éîe ,àáø øîà̈©¨¨¦¦¨
àeä ñeaék øa åàì øBò øîàc ïàîì`ly xaeqy in yi m`d - §©§¨©¨©¦

,xera qeaik jiiyáéúëäå(gp bi `xwie),áøòä Bà éúMä Bà ãâaäå , §¨§¦§©¤¤©§¦¨¥¤
,ñaëz øLà ,øBòä éìk ìë Bàeaik jiiyy ixddxfge ,xera q ¨§¦¨£¤§©¥

.xera qeaik jiiy `ly da epipyy zaya dpyndn `xnbd ziiyew
:`xnbd zvxznïékøa ïéúéðúîe àø÷ ,àáø øîà àlàweqtd - ¤¨¨©¨¨§¨©§¦¦§©¦

jiiyy da x`eany epizpyne ,zrxv ea didy xern cba qeaik iabl
mda jiiy mikx mdy zngny ,mikx zexera mixacn ,xera qeaik

,qeaikïéL÷a ,éâéìt ékjiiy m` mixg`e opax ly zwelgnde - ¦§¦¦§¨¦
.miyw zexera `ed ,`l e` xera qeaik

:`xnbd zx`anäåä ïéàébñ ïéðîéæ àéiç áø [øîàc àäå] (øîàäå)§¨§¨©©¦¨¦§¦©¦¦£¨
,áøc dén÷ àðîéà÷,àiîa déðàñî déì éëéLëLå`ax ixacl ¨¦§¨©¥§©§©§¦¦¥§¨¥§©¨
xaecny xnel jixvïéL÷a,miyw zexern zeieyrd milrpa - §¨¦

ëezhiyïðaøoeik ,miyw zexera qeaik jiiy `ly mixaeqd §©¨¨
mzewpl el xeq` dide ,lkd ixacl qeaik jiiy mikx zexeray

.zaya
:mikx zexera weqtd z` cinrdy dnn ea xfeg `axàáø øîà øãä£©¨©¨¨

,xn`e `ax ea xfg okn xg`l -éøîàc àéä àúléî åàìxacd - ¨¦§¨¦§©§¦
.melk epi` ,mikx zexera xacn mirbp zyxta weqtdy izxn`y

m`dy meynàø÷ì déì àîéð e÷éðweqtd z` cinrpe cenrp -éëc ¥¥¨¥¦§¨§¦
ïáéúk ïékøa ïáéúkzexer wx md weqta exkfedy zexerdy - §¦¨§©¦§¦¨

,mikxàibìñëà éìëa ïðé÷ñò àì éîzexera mb xaecn `l m`de - ¦Ÿ¨§¦©¦§¥©§¨§¦¨
miwelye miywå ,íiä úðéãnî íéàaämdilr mbàðîçø øîà÷ ©¨¦¦§¦©©¨§¨¨©©£¨¨
ñeaék éòaéðkene ,qeaik miperhy -.qeaikl mipzip miyw mby g ¦¨¥¦

:zrxv ly weqtdn di`xd z` xg` ote`a dgec `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøxyt`y zrxv ea dzidy xg`l cbad qeaik oicn gikedl oi` ¨¨

ay oeik ,dyw xer mb qakläçøt à÷ déôebîc ïåék ,úòøöoeik - ¨©©¥¨§¦¥¨¨§¨
,envr xerd jezn `id zgxetyCø dì éeLîe ,déì àìçìçîixd - §©§§¨¥§©¥¨©

ozipe jx dyrp dyw didy xer s`e ,xerd jezl zlglgn zrxvd
.qeaikl

:evexiz lr dywn `axéì àéL÷ àä éì àéL÷ éà ,àáø øîàdn - ¨©¨¨¦©§¨¦¨©§¨¦
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קמי oifge` mipy` cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

.íéãâá éðéî ìëå:oiwixqe jlkde mixiyd.èùôåäùî øåò äáøî éðàù ìåëéopiqxb

:oewiz mey `la cin hytedyn xfrl` iaxa.äàîåè ìá÷îä ãâá äîxfrl` iaxc

xqegn dpi`e d`neh lawn `edy (`i `xwie) mivxya xen`d cban `kdc cba xnb

:daygn.åäééðéá éàîdpi`e d`neh lawl ie`xd cba epivn okid ibilt i`na

:dipin dcedi 'x silie dlawnéàã[éòá]
.äìò áéùç:ewelg owzl.øîà àáølecb cba

oebk lawn epi`e lawl ie`xc dl zgkyn inp

dnk lkc mwex dyrna exiivl eilr ayigy

ilk e`l ezaygnl lhan e` 'ixiiv `lc

:`edéàã.åúáùçîì äéì ìèáî éòá`d

icin d`iven dpi` daygn ol `niiwc

dl opz d`neh zxezn e`ived oiprl daygn

oz`nehl ecxiync (h dpyn dk wxt milk)

la` oz`ivene zxfeg daygn oi` daygna

milkd lk (my) l"iw d`nehl ocixedl

:daygna oz`neh icil oicxei.àáöåògihy

xerd on oaexe eilr akyl e` eilr lek`l

eilr ayig m`y l"iwe cbad on oiyery yie

f"rla x"iipiiecc reviw jixv oi` `averl

iziin w"aa `averl ifg reviw e`lac ezetil

aiygc `kid la` (:eq sc) daexn 'ta dl

cr d`neh zlawn dpi` drvewl dilr

ezaygn lhai e` onwl opixn`ck dprvwiy

dilr ayige `averl cnery cba jklid

ira i`c d`neh lawl ie`x ixd drvewl

`dae oiicr lawn epi`e dizaygnl lhan

cba yie rnyna cba lk dcedi iaxl ibilt

'xe d`nehl ie`x `l` d`neh lawn epi`y

:opira mivxya xen`d cbak xfrl`.àéðúäå
:`zegipa.äðòö÷éù ãòezaygn lhai e`

oz`neh icil oicxei milkd lk (my) l"iwc

:daygna.àåä äãéøâ øáãmiqakn oi`c

:ecxeb `l` [eze`].úùìùì åéìò äúéä'qna

lerib cba ly xkd lr dzid dl opz zay

zaya hehxnqa egpwn d`ev ly e` wex ly

iptn dxiardl dzelkl min dilr ozep epi`e

epiid `ed dk`ln a` qeaike qakn `edy

xer ly xk lr ef zylyl dzid m`e oaln

min ztihya dlkzy cr min dilr ozep

dilr ozep ipzwcne `l micia iteyty edine

:xera qeaik oi` n"y min.åñáëîmc iab

:i`w z`hg.äéðàñî:zaya.àø÷mirbp iab

:xera qeaik (bi `xwie) aizkc.'éðúîå`kdc

:qeaik oerh xerd ipzwc.ïéëøálkd ixace

:oiywa opaxe mixg` ibilt ikeàúìéî åàì
.éøîàã àéä`xw `dc oikxa `xw inewe`l

inc dyw `py `le jx `py `l aizk `nzq

xn`w `iblqk` elit` `xwc opiwqr `l

:dywe wely xer `iblqk` od oiywcàéåùîå
.êø äéìoiywa elit` zrxvc `xw jklid

:oiywa `zbelte oikxa oizipzne
íéøë
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yiy hyted `ly cr opiqxb i` oky lke ie`x epi` `dc qeaikhytd xg`ly dgked

(:hn sc zay) oipneh dna 'ta dnize d"dbd o`k cr dyrn mey `la d`neh lawn

opi`y oia micear oia zexer `ipzc ceair xg`l cr d`neh lawn xer oi`c rnyn

my 'ite cala d`neh oiprl `l` micear exn` `le zaya olhlhl xzen micear

xg`l cr d`neh lawn xer oi`c qxhpewa

elit` ceair xg`c yxtl yi `nye ceair

daygn ira ceair mcew la` ira `l daygn

ixiin mzdc `"aix mya yxtn miig x"de

xerd 'ta opzc mxyak mdizexery mze`a

jldy e` ocairy oleke (.akw sc oileg) ahexde

yiy exn` `l w"de oixedh dcear ick oda

oiprl `l` oicear oi`yl oicear oia welig

mcewc mxyak odizexery mze`ae d`neh

dlape znd xya oick zifka oi`nh ceair

`diy cr oixedh ceair xg`le dycrka uxyce

rnync z"`e xer oick dyng lr dyng ea

d`neh lawn gl elit` hytedyn xerc `kd

iaxnw hyted `ly xerc `inec `dc daygna

d`neh oiprl daygna `pn aiygcne gl iedc

lk wxta ogky`ck zaya elhlhl xzen ok m`

daewp dpi`y hgna (.bkw sc zay) milkd

dl ieyne dlr jlninc oipnifc oeikc inlba

yxtnc z"xl o`kn dywe elhlhl ixy `pn

oiglya oipneh iab (.hn sc my) oipneh dnaa

`l oigl la` oiyaia ixiinc oze` oilhlhne

my) ycwd iazk lkc `idd dil `iywc meyn

dfgd cr gqtd z` oihiytn iab (:fhw sc

`la la` xya ab` xer lhlhp `l xn`wc

iptl xer iab (:`i sc) dviac w"ta oke `l xya

edn xn`w ozligz meyn oteq exizdc oqxecd

dilr `bfnl ifgc meyn d"ac `nrh `nizc

lawnc b"r`c l"ie 'ek l"nw h"ira elit`e

dcgiiy (dxky `lc) o`k daygna d`neh

l"v oke lhlhl xeq` gl `edy cera daiyil

opixq`c dvwer e` dxxg lhipy hgn iab

d`nh geznl `pwzi` m`c b"r` dlhlhl

'it qxhpewae (d"n bi wxt) milk 'qna opzck

`iddc (.kw sc zay) ycewd iazk lk 'ta

jixv eyexitle dqb dnda xerc oipneh dnac

ik dwc dndaa dviac `idd inp dnewe`l

dnda xerc `nrhe gqt iabc iazk lkc `idd

wxta opzc `de i`d ilek `bfnl `ifg `l dwc

jixv 'ek icb ly xer oiqxet (my) iazk lk

inp i` daiyil ecgiiyk (y"k) dcinrdl

iz` z"xtle mzd xn`ck ith exizd dwilca

oipneh dnac `idd ik oiyaia ixiinc xity

:(.hn sc zay)éàîiaxl yexit .ediipia

lawn epi`c cbaa `xw ixii` oigxk lr dcedi

ixii` xfrl` iaxle lawl ie`xc `l` d`neh

ie`xd cbaa la` d`neh lawnc cbaa `xw

cba dfi` `zyde qeaik ira `l lawn epi`e

iaxl ediipia `ki`e lawn epi`e ie`xd df `ed

:qeaik ira `l xfrl` iaxle qeaik ira dcedi

úùìùì:oilebpxz z`ev jexra yxit

äçð÷îjelkl jxc iedc meyn qeaik aiyg `lc z"x xne` dicbaa zlaehe znxrn dcp (.gi sc) dviac w"ta xn`c `de eqeaik edf eziixyc meyn xeq` min ozil la` .hehxnqa

zaya zen` rax` mxiarze mlhz `ny `l` opixq` `l (.fp sc zay) dy` dna yixac `zlilg ikiz oke oiqakzny dnn dyeal xdpa dqpkpyk micba miklklzn xzeie
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äî ,'ãâa' øîBì ãeîìz ,èLôeäMî øBò äaøî éðàL¤£¦©§¤¦¤§©©§©¤¤©
.äàîeè ìa÷îä øáã ìk óà ,äàîeè ìa÷îä øác 'ãâa'¤¤¨¨©§©¥§¨©¨¨¨©§©¥§¨

ìMî äúeçt úéìèî ,ééaà øîà .eäééðéa éàîàkéà ,L ©¥©§¨©©©¥©§¦§¨¦¨Ÿ¦¨
áéLç ,éòa éàc ,éeàø énð àä ,éeàø øîàc ïàî .eäééðéa¥©§©§¨©¨¨©¦¨§¦¨¥¨¦

øác øîàc ïàî .déìòåàì ,àäéî àä ,äàîeè ìa÷îä £¥©§¨©¨¨©§©¥§¨¨¦¨¨
äéìò áMéçL ãâa ,øîà àáø .àéä äàîeè éìea÷ úa©©¥§¨¦¨¨¨©¤¤¤¦¥¨¤¨
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migaf(ycew zay meil)

eäðéð ïékøc úBúñëe íéøkelkeiy ick mikx mzeyrl jxcdy - ¨¦§¨§©¦¦§
.qeaik mda jiiy `diy ozep oicde ,mdilr akylïðúe(:anw zay), §©

äúéäxk lr dpezp zylyldíéî äéìò ïúBð ,øBò ìL,dzewplãò ¨§¨¤¥¨¤¨©¦©
äìëzLjiiy `l mikx zexera s`y ixd .jelkld dlkie dwpziy - ¤¦§¤

:`xnbd zvxzn .min mdilr zzl xzede ,qeaik,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
ñekñék déì úéìc ñeaék ìkcbad iciv ipy z` sytyn epi`y - ¨¦§¥¥¦§

,dfa dfñeaék déîL àìmin zzl xzen jkle .qeaik aygp epi` - Ÿ§¥¦
tyn epi`y oeik ,jx xern ieyrd xkd lr.df mr df eiciv ipy sy

:`xnbd zxxanå,df itlïéàébñ ïéðîéæ ,éMà øa àéiç áø øîàc àä §¨§¨©©¦¨©©¦¦§¦©¦¦
áøc dén÷ àðîéà÷ äåä,eynyl ax iptl cner iziid miax mipnf - £¨¨¦§¨©¥§©

àiîa déðàñî déì éëéLëLåmina eilrp z` jykyn iziide - §©§¦¦¥§¨¥§©¨
y ,wiicl yie .zaya mzewplàì ñeak ìáà ,ïéà CeLëL- ¦§¦£¨¦Ÿ

,xn`p `ax ixacle .sytyl `l j` ,xzed milrpd jeykiyyéà¦
ìkä éøáãëe ïékøaxzed `ly dn ,mikx zexern miieyr eid m` - §©¦§¦§¥©Ÿ

micen opax mby meyn ,lkd ixack df ,seyty ici lr qakl el
e .mikx zexera qeaik jiiyyíéøçàëå ,ïéL÷a éàmiieyr eid m`e - ¦§¨¦§©£¥¦

df oi` ,milrpd z` qakl el xzed `ly dny xn`p ,miyw zexern
meyn ,qeaik jiiy miyw zexera s`y mixaeqd mixg` zhiyk `l`

.qeaik jiiy `l miyw zexera opax zhiyly
:`ax lr dywn `xnbdénð ãâa ,éëä éà`lay xn`p cbaa mb - ¦¨¦¤¤©¦

epipy recne ,qeaik aygp epi` ,dfa df eiciv ipy z` sytyny
dilr ozep epi`e ,hehxnqa dgpwn cba iab lr dpezpd zylyly

:`xnbd daiyn .minBñeaék eäæ BúéiøL ,ãâamina cbad ziixy - ¤¤§¦¨¤¦
:`xnbd zx`an .qeaikk aygp eiciv ipy sytyn epi`y s`àáøå]§¨¨

déîòèì,ezhiyl `axe -øãeñ ÷øæ ,àáø øîàc[cba-]íénì §©§¥§¨©¨¨¨©¨©©¦
,etyty `ly s` ,zayaáéiçm` oke ,oaln meyn z`hgòøæ ÷øæ ©¨¨©¤©

íénì ïzLt,zaya.áéiç ¦§¨©©¦©¨
xn`y mipicd inrh z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`ey .`ax

ñeaék ãéáò øãeñ àîìLamina xceq dxeydy xn`y `ax ixac - ¦§¨¨¨¨¦¦
meyn aiige cbad z` jka qakny meyn ,mipaen ,aiig zaya

oaln zk`lnàlà ,[wxfíeMî àîéz éëå .àîòè éàî ïzLt òøæ ¤¨¤©¦§¨©©£¨§¦¥¨¦
çcwîcaiige ,mina gnev rxfdy iptn aiigy ,xnel dvxz m`e - §¦©©

.rxef meynénð éøòNe éhéç éëä éàmihig ipirxb wxefd s` - ¦¨¦¦¥§¨¥©¦
ozyt rxfa wxy rnyn `ax ixacne .aiigzi zaya minl mixerye

:`xnbd daiyn .aiigðäéøéø eäì úéà Cxix `vei ozyt irxfn - ¨¨¦§¦¥
.mdn `vei xix oi` dxerye dhg ipirxbne ,dfl df mwiacny

:`xnbd zl`eyénð íéçìL ,éëä éàopi`y zexer gipnd s` - ¦¨¦§¨¦©¦
daiyn .xix mdn `veiy meyn ,aiigzi ,zaya mina micaern

:`xnbdäLéì ãéáò÷ íúämixixdy oeik ,minl ozyt rxf wxefa - ¨¨¨¨¦¦¨
la` ,yl zclez meyn aiigzn ,dfl df miwacp mdn mi`veid

.dyil oipr mweaica jiiy `l ,xern mi`veid mixixa
:zaya lrpn qeaik oica dkldd wqt d`ian `xnbd,àáø Løc̈©¨¨

.úaLa ìòðî ñaëì øzeî:`xnbd zl`eyàtt áø déì øîà ¨§©¥¦§¨§©¨¨©¥©¨¨
àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîéæ ,éMà øa àéiç éaø øîàäå ,àáøì§¨¨§¨¨©©¦¦¨©©¦¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨

.àiîa éðàñî déì éëéLëLå ,áøc dén÷,eixacn wiicl yieCeLëL ©¥§©§©§¦¦¥§¨¥§©¨¦§
aék ìáà ïéààì ñeici lr `l j` ,zaya xzed milrpd jeykyy - ¦£¨¦Ÿ

.milrpd z` qakl mb xzed `l recn jixacle ,seyty
:`xnbd daiyn .ea xfg `ax ok`y zx`an `xnbdøãäxg`l - £©

,`tt ax ly ezl`yLøãå déìò àøBîà àáø é÷Bà`ax cinrd - ¥¨¨£¨£¥§¨©
,yxce ,aey onbxeznd z`íä úeòè íëéðôì ézøîàL íéøác§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤¨¥

.øeñà ñeaék ,øzeî CeLëL ,eøîà Ck íøa ,éãéa§¨¦§©¨¨§¦§¨¦¨
:dpyna epipy.'åë LBã÷ íB÷îa ñeaékäokidn zxxan `xnbd ©¦§¨¨

:el` mipic ecnl.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcxn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨
weqta(k e `xwie),'LBã÷ íB÷îa ñaëz'`ed cbad qeaiky micnle §©¥§¨¨

.yecw mewnañøç éìk úøéáL,yecw mewn oerhy epipyy.ïéépî §¦©§¦¤¤¦©¦
øîBì ãeîìz(`k e my),'øáMé Ba ìMeáz øLà ñøç éìëe'df weqte ©§©§¦¤¤£¤§©¦¨¥

mewna `ed cbad qeaiky myky micnle ,qeaik oic xg`l azkp
.yecw mewna `ed qxg ilk zxiay jk ,yecwéìëa äôéèLe ä÷éøî§¦¨§¦¨¦§¦

úLçð,yecw mewn oerhy epipyy.ïépî:`xnbd daiynãeîìz §Ÿ¤¦©¦©§
øîBì(my),'íéna óheLå ÷øBîe ,äìMea úLçð éìëa íàå's`e ©§¦¦§¦§Ÿ¤¨¨©§©©¨¦

dtihyde dwixndy xnel ,qeaik ly weqtd xg`l azkp df weqt
.cba ly qeaikk yecw mewna

:dpyna epipy'åë úàhça øîBç äæ:`xnbd zl`ey .miycw iycwn ¤¤©©¨
àkéì eúå,miycw iycwa mpi`y z`hga yiy mipic cer oi` m`d - §¥¨
,àkéàäåíéðôì (å éðôì) dîc ñðëpLz`hga xneg yi ixde - §¨¦¨¤¦§¨¨¨¦§©§¦§¦

mnc miycwd x`ye ,adfd gafne zkextd lr ,lkida wxfp dncy
epizpyn :`xnbd daiyn .lkidl qpkp epi`e oevigd gafnd lr wxfp

zxacn,úBðBöéçä úBàhçazl`ey .miptl qpkp epi` mncy ©©¨©¦
:`xnbdäìeñt íéðôì (å éðôì) dîc ñðëð íàL [énð úBðBöéç]- ¦©¦¤¦¦§©¨¨¦§©§¦§¦§¨

,miycw iycwn xneg yi zepeviga s` `ldz`hg mc qpkp m`y
daiyn .mixyk lkidl eqpkpy minc x`ye ,dleqt lkidl dpevigd

zxaeq epizpyn :`xnbdøîàc àáé÷ò éaøk(:`t lirl)ìkdíéîc §©¦£¦¨§¨©¨¨¦
,ïéìeñt øtëì ìëéäì eñðëpLx`y lr z`hga xneg dfa oi`e ¤¦§§©¥¨§©¥§¦

.miycw
,ze`hga xneg yi `ld :`xnbd zl`eyéáéiç ìò ïéøtëî ïkL¤¥§©§¦©©¨¥

,úBúéøkdaiyn .zezixk iaiig lr mixtkn mpi` miycw x`ye §¥
zxacn epizpyn :`xnbdìBwä úòéîLc úàhçaz`hg oaxwa - §©¨¦§¦©©

z`hgy ,rci `ede ,exiagl zecr rcei epi`y raypy mc` `iany
.zxk oer lr zxtkn dpi` ef

z`hga xneg yi `ld :le`yl `xnbd dkiynnòaøà äðeòè ïkL¤¥§¨©§©
úBðzî`l` miperh mpi` zepaxw x`ye ,gafnd zepxw rax` lr ©¨

epizpyn :`xnbd daiyn .zepzn izyøîàc ìàòîLé éaøk(:bp lirl), §©¦¦§¨¥§¨©
,úBðzî òaøà ïéðeòè íéîc ìkx`y lr z`hga xneg dfa oi`e ¨¨¦§¦©§©©¨

ozip z`hgy xneg yi l`rnyi iaxl s` :`xnbd zl`ey .zepaxw
,úBðø÷ òaøà ìòdgec .zepxw izy lr wx mipzip zepaxw x`ye ©©§©§¨

:`xnbdéîòèéìåC,zl`yy jzhiyle -ïø÷ àkéàäyi `ld - §¦©§¥¨¦¨¤¤
x`ye ,dlrnl gafnd zepxw lr ozip ency ,z`hga ztqep `xneg

`xwiqd hegn dhnl mipzip minc.(íãá)cereòaöà àkéàäyi - ¨¦¨¤§©
x`ye ,gafnd oxw lr rav`a ozip dncy ,z`hga ztqep `xneg

cere .dwixfa mipzip miycwdceç àkéàäztqep `xneg yi - ¨¦¨¨
x`ya ok oi`y dn ,gafnd oxw ly eceg lr ozip dncy z`hga

.mincàlàzetqep zexneg zepyl `pzl didy zeywdl oi`y i`ce ¤¨
y oeik ,z`hgaè÷ð éøîeç àúìz éøzî ãçwx `iad `pzd - ©¦§¥§¨¨§¥§©

.z`hga yiy zexneg dyly mipy jezn zg` `xneg

äðùî
:`nhpe qeaik oerhy cbaa zwqer epizpynãâamc eilr fzipy ¤¤

,qeaik oerhe z`hgíéòìwì õeç àöiLyecwd mewnl ueg - ¤¨¨©§¨¦
,dxfrd zyecwañðëð,dxfrd l` cbadLBã÷ íB÷îa Bñaëîe- ¦§¨§©§§¨¨

m`e .dxfraàîèðn,íéòìwì õeç.dxfrl d`neha eqipkdl xeq`e ¦§¨©§¨¦
,BòøB÷e ,ez`nehn xdhp df ici lre.LBã÷ íB÷îa Bñaëîe ,ñðëð §¦§¨§©§§¨¨

:sqep oic dpynd d`ianñøç éìk,dxiay oerhe z`hg ea lyiay §¦¤¤
.LBã÷ íB÷îa BøáBLå ñðëð ,íéòìwì õeç àöiLm`eàîèðilkd ¤¨¨©§¨¦¦§¨§§§¨¨¦§¨

,íéòìwì õeç.dxfrl eqipkdl xeq`eBá÷Bðicin exdhnd awp ©§¨¦§
,ez`neh.LBã÷ íB÷îa BøáBLå ñðëðåokeúLçð éìkea lyiay §¦§¨§§§¨¨§¦§Ÿ¤

,dtihye dwixn oerhe z`hgB÷øBîe ñðëð ,íéòìwì õeç àöiL¤¨¨©§¨¦¦§¨§
,LBã÷ íB÷îa BôèBLåm`eàîèðn ilkd,íéòìwì õeçxeq`e §§§¨¨¦§¨©§¨¦

.dxfrl eqipkdlBúçBt,ez`nehn xdhpe ,lecb awp eawep -,ñðëðå £§¦§¨
.LBã÷ íB÷îa BôèBLå B÷øBîe§§§§¨¨

àøîâ
mirlwl ueg `viy cbay ,dpyna iepyd oicd lr dywn `piax

:dxfrl ezqpkdl mcew eprxwi ,`nhpeé÷úî,àðéáø dì óokzi ji` ©§¦¨©¦¨
,qeaik oerhd cbay'BòøB÷'ixde ,eqakn jk xg`eøîà 'ãâa' §¤¤¨©

àðîçødxn` dxezd -(k e `xwie),'cbAd lr DnCn dGi xW`e'ecba ©£¨¨©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤
,rxwpy,àeä ãâa åàì:`xnbd zvxzn .eqakl devn oi`eøéiLîc ¨¤¤¦§©¥
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oifge` mipya cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

.åäðéð ïéëøã úåúñëå íéøë:eilr akyil gep `diy jx xern `l` oze` oiyer oi`c

.ñåëñëeici izya cbad fge` micba qaknd jxck df ecv lr df ecv sytyn

:sytyne.ñåáéë äéîù àìjx elit`e xera ixy dlkzy cr min eilr ozep jklid

:qekqk ici lr [`l` ied] `l qeaik inp cba ikd i` jixt onwle.éîð ãâáeilr ozi

:hehxnqa dgpwn `pz i`n`e minïúùô òøæ
.áééç íéîá:lif`e yxtnck.çã÷éîãgnev

:drixf dl `iede minaïðéñøâ éëäikd i`

ikd i` `xix edl zi` jpd inp ixrye ihig

:dyil ciarw mzd inp miglyåäì úéà êðä
.àøéødipin `xix `wtp mina ozyt rxf

:iccd` iwacne.éîð íéçìù éëä éàmeyn i`

inp miglya edl oiaiign ediixixa iwacnc

`wtpw `xix mina opzpe oicear opi`y zexer

ipyne :ediipin.íúäik ozyt rxf iab

zeclez ied ediipin iwtpc `xixa zwacn

`weaica `kiiy `l migly la` dyil

:dyil oipr edcic.àôô áø äéì øîàxg`l

:onbxeznd el ayiy.é÷åà øãädry dze`a

miaxl rnyde cenr onbxeznl xn`e xfg

:izyxcy dnn ia xfeg ip`y.ñøç éìëåxza

:aizk qeaik.àëéàäåz`hga xneg izk`

oi`y dn miptl qpkp onc oda yi ixdy

:miycw x`yaéðùîåzepevigd ze`hga

opikxte :opixn`wéîð úåðåöéçä úåàèçá
.äìåñô íéðôì äîã ñðëð íàù àëéà
:`aei xy` z`hg lke (e `xwie) aizkck

ipyne.àáé÷ò éáøë:ocic `pzl dil `xiaq

.'åë íéîã ìë øîàãeaxrzpy migafd lka

:(:`t sc lirl)òáøà äðåòè ïëù àëéàäå
.úåðúîzepzn izy miycw x`ye zewqetn

:zepzn izy weqit `l` oda oi`e rax` ody

.ìàòîùé 'øësc lirl) onewn edfi`a xn`c

'al zepzn rax` weqit oiperh mincd lk (:bp

:zepxwïðéëøôåxneg `ki` l`rnyi 'xl

:zepxw rax` oerh `edy z`hgaêéîòèéìå
.àëéà àáåèx`ye oxw dperh z`hg ixdy

dperhy `ki`e hegd on dhnl oipzip minc

wegxn ilkd on oiwxfp minc x`ye rav`

ok oi`y dn oxw ly dceg dperhe gafnl

:minc x`ya'éðúî.ãâámc eilr fzipy

:mirlwl ueg `vie z`hg.ñðëðdxfrl

:yecw mewna eqakne.íéòì÷ì õåç àîèð
d`neh qipkdl xyt` i`e `viy xg`l

:dxfrl.åòøå÷xzene d`nehn xedhe

:yecw mewna eqakne qpkpe eqipkdl.åá÷åð
:ez`nehn exdhl.åúçåôepi` zekzn ilkc

:lecb awpa `l` edc lk awpa xedh'îâãâá
.àðîçø øîàzrya eilr cba my `diy

:eqeaik.äéá øééùîãrxwd z` licai `ly

`l` mipyl cbad z` welgl elek ipt lr

xedh ez`nehnc xceq agex ick ea xiiyn

ick ea xiiyy oeike eaex rxwpe li`ed

opixw cbae eilr enye exagl ie`x zxetrn

:dia.àðåä áø øîàäå:zxetrn ick herin dze`a xiiy `ly `l` dxedh daex rxwpy oeik erxewl da ligzdy d`nh zilhc epy `l (:bkw sc oileg) ahexde xerd wxta

.éåä øåáéç úøåôòî éãë äá øééù ìáà:ez`neha `ed oiicre
ïðáøãî
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gpwl ixy inp `nrh i`dne `ed sepih jxcc oqeaik edf oziixy meyn `le miaxd zeyxa

:zaya dtna eiciéà:milgy qixb miig x"d .inp migly ikdàìàixneg zlz ixzn

(:fp sc n"a) adfd 'ta opiwiicck `l eze xneg df rnync xneg df dyw n"n dniz .hwp

xneg df ycwd `l` `l eze xneg df heicd `nlya d`pe` mdl oi`y mixac el` [iab]

xn`w i`n mzd dyw ikd e`la edine `l eze

`ki` izk` `l eze xneg df heicd `nlya

dizile heicda dizi`c ltk inelyz (ira)

rayp oi`e heicdl raypy mpg xneye ycwda

ikde `l eze mzd qxb `lc zi`e ycwdl

xneg df ipzinl jiiy heicda `nlya `yexit

ycwd lyn heicd ly zexneg zehreny itl

dilr xneg df ipzinl jiiy [`xneg] `venyke

mey epi`e oyitp heicd lyn ycwdc ixneg la`

`gip df yexitle xneg df dlr ipzilc yecig

ilr ilwyn xne`d wxta oikxr zkqna oke `kd

'nbae oikxran mixcpa xneg df ipzwc (:hi sc)

yxtl yi `l eze opiqxb i`e `ziixan ith aiyg

`xneg la` `giky d`pe`a `xnegc meyn

inelyze mpg xney zreaye ltke 'de 'c aeigc

`l` heicda `xneg i`d giky `l xky xney

`aeh `ki` izk` `l eze xneg df ycwd

oizrnyc jd `vxzin `l df yexitle igikyc

:oikxrc `iddeàìda xiiy `ly `l` epy

.xeaig zxetrn ick da xiiy la` zxetrn ick

sc oileg) ahexde xerda xnzi` d"xc dizlin

oeik drxewl da ligzdy zilhc `idd` (:bkw

rnyne dxedhe xeaig epi` aey daex da rxwpy

rbn d`nh dpi` i`n` dnize ixnbl dxedhc

(:ar sc my) dywnd dnda 'ta xn`ck qxcn

qxcnd on dxedh wlgpy dyly lr dyly

wiqne xi`n iax ixac qxcn rbn `nh la`

ilekl lecb cban ze`ad yly lr ylya mzd

d`neh zelawn odia`n ozyixt zrya `nlr

d`nhp `lya zilhc jd ixiin 'it`e odia`n

dnk lk n"n `nlra d`neh rbn `l` qxcn

xeriy `edy yly lr yly da xiizy`c

i`e rbn z`neh dpin drwt `l rbn z`neh

dxedhc xninl opivn ded oizrnyc jd e`l

la` ipzw `lc `de xn`w qxcnd on ipzwc

meyn dywnd dndaa ipzwck qxcn rbn `nh

`l` dxdh ly yecig eprinydl zgp `lc

oiicr (xzei daxd) dlecb zilhc b"r` l"nw

li`ed qxcnd on dxedh d"t` 'b lr 'bn xzei

la` [shrzdl] dpey`x ezk`lnl `ifg `le

z`neh dpin drwt `l i`c `zrny jdn dyw

`ed `nh izk` `d eqipkn j`id rbn
n"n
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ïúBð ,øBò ìL äúéä ,ïðúe ,eäðéð ïékøc ,úBúñëe íéøk̈¦§¨§©¦¦§§©¨§¨¤¥
úéìc ñeaék ìk ,àáø øîà àlà .äìëzL ãò íéî äéìò̈¤¨©¦©¤¦§¤¤¨¨©¨¨¨¦§¥
øa àéiç áø øîàc àäå .ñeaék déîL àì ,ñekñék déì¥¦§Ÿ§¥¦§¨§¨©©¦¨©
éëéLëLå ,áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,ïéàébñ ïéðîéæ ,éMà©¦¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨©¥§©§©§¦¦
éà .àì ,ñeak ìáà .ïéà ,CeLëL .àiîa déðàñî déì¥§¨¥§©¨¦§¦£¨¦Ÿ¦
ãâa ,éëä éà .íéøçàëå ,ïéL÷a éà .ìkä éøáãëe ,ïékøa§©¦§¦§¥©Ÿ¦§¨¦§©£¥¦¦¨¦¤¤
øîàc ,déîòèì àáøå] .Bñeaék eäæ BúéiøL ,ãâa .énð©¦¤¤§¦¨¤¦§¨¨§©§¥§¨©
.áéiç ,íénì ïzLt òøæ ÷øæ .áéiç ,íénì øãeñ ÷øæ ,àáø̈¨¨©¨©©¦©¨¨©¤©¦§¨©©¦©¨
.àîòè éàî ,ïzLt òøæ àlà .[ñeaék ãéáò ,øãeñ àîìLa¦§¨¨¨¨¦¦¤¨¤©¦§¨©©£¨
ðä .énð ,éøòNe éhéç ,éëä éà .çcwîc íeMî ,àîéz éëå,C §¦¥¨¦§¦©©¦¨¦¦¥§¨¥©¦¨¨

.äLéì ãéáò÷ ,íúä .énð íéçìL ,éëä éà .éøéø eäì úéà¦§¦¥¦¨¦§¨¦©¦¨¨¨¨¦¦¨
àtt áø déì øîà .úaLa ìòðî ñaëì øzeî ,àáø Løc̈©¨¨¨§©¥¦§¨§©¨¨©¥©¨¨
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,CeLëL .àiîa éðàñî déì éëéLëLå ,áøc dén÷ àðîéà÷̈¦§¨©¥§©§©§¦¦¥§¨¥§©¨¦§
,Løãå ,déìò àøBîà àáø é÷Bà øãä .àì ,ñeaék ìáà .ïéà¦£¨¦Ÿ£©¥¨¨£¨£¥§¨©
,eøîà Ck íøa .éãéa íä úeòè íëéðôì ézøîàL íéøác§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§
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øk .äìeñt íéðôì(å éðôì) dîcíéîc ìk ,øîàc àáé÷ò éa ¨¨¦§©§¦§¦§¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¦
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migaf(ycew zay meil)

eäðéð ïékøc úBúñëe íéøkelkeiy ick mikx mzeyrl jxcdy - ¨¦§¨§©¦¦§
.qeaik mda jiiy `diy ozep oicde ,mdilr akylïðúe(:anw zay), §©

äúéäxk lr dpezp zylyldíéî äéìò ïúBð ,øBò ìL,dzewplãò ¨§¨¤¥¨¤¨©¦©
äìëzLjiiy `l mikx zexera s`y ixd .jelkld dlkie dwpziy - ¤¦§¤

:`xnbd zvxzn .min mdilr zzl xzede ,qeaik,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
ñekñék déì úéìc ñeaék ìkcbad iciv ipy z` sytyn epi`y - ¨¦§¥¥¦§

,dfa dfñeaék déîL àìmin zzl xzen jkle .qeaik aygp epi` - Ÿ§¥¦
tyn epi`y oeik ,jx xern ieyrd xkd lr.df mr df eiciv ipy sy

:`xnbd zxxanå,df itlïéàébñ ïéðîéæ ,éMà øa àéiç áø øîàc àä §¨§¨©©¦¨©©¦¦§¦©¦¦
áøc dén÷ àðîéà÷ äåä,eynyl ax iptl cner iziid miax mipnf - £¨¨¦§¨©¥§©

àiîa déðàñî déì éëéLëLåmina eilrp z` jykyn iziide - §©§¦¦¥§¨¥§©¨
y ,wiicl yie .zaya mzewplàì ñeak ìáà ,ïéà CeLëL- ¦§¦£¨¦Ÿ

,xn`p `ax ixacle .sytyl `l j` ,xzed milrpd jeykiyyéà¦
ìkä éøáãëe ïékøaxzed `ly dn ,mikx zexern miieyr eid m` - §©¦§¦§¥©Ÿ

micen opax mby meyn ,lkd ixack df ,seyty ici lr qakl el
e .mikx zexera qeaik jiiyyíéøçàëå ,ïéL÷a éàmiieyr eid m`e - ¦§¨¦§©£¥¦

df oi` ,milrpd z` qakl el xzed `ly dny xn`p ,miyw zexern
meyn ,qeaik jiiy miyw zexera s`y mixaeqd mixg` zhiyk `l`

.qeaik jiiy `l miyw zexera opax zhiyly
:`ax lr dywn `xnbdénð ãâa ,éëä éà`lay xn`p cbaa mb - ¦¨¦¤¤©¦

epipy recne ,qeaik aygp epi` ,dfa df eiciv ipy z` sytyny
dilr ozep epi`e ,hehxnqa dgpwn cba iab lr dpezpd zylyly

:`xnbd daiyn .minBñeaék eäæ BúéiøL ,ãâamina cbad ziixy - ¤¤§¦¨¤¦
:`xnbd zx`an .qeaikk aygp eiciv ipy sytyn epi`y s`àáøå]§¨¨

déîòèì,ezhiyl `axe -øãeñ ÷øæ ,àáø øîàc[cba-]íénì §©§¥§¨©¨¨¨©¨©©¦
,etyty `ly s` ,zayaáéiçm` oke ,oaln meyn z`hgòøæ ÷øæ ©¨¨©¤©

íénì ïzLt,zaya.áéiç ¦§¨©©¦©¨
xn`y mipicd inrh z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`ey .`ax

ñeaék ãéáò øãeñ àîìLamina xceq dxeydy xn`y `ax ixac - ¦§¨¨¨¨¦¦
meyn aiige cbad z` jka qakny meyn ,mipaen ,aiig zaya

oaln zk`lnàlà ,[wxfíeMî àîéz éëå .àîòè éàî ïzLt òøæ ¤¨¤©¦§¨©©£¨§¦¥¨¦
çcwîcaiige ,mina gnev rxfdy iptn aiigy ,xnel dvxz m`e - §¦©©

.rxef meynénð éøòNe éhéç éëä éàmihig ipirxb wxefd s` - ¦¨¦¦¥§¨¥©¦
ozyt rxfa wxy rnyn `ax ixacne .aiigzi zaya minl mixerye

:`xnbd daiyn .aiigðäéøéø eäì úéà Cxix `vei ozyt irxfn - ¨¨¦§¦¥
.mdn `vei xix oi` dxerye dhg ipirxbne ,dfl df mwiacny

:`xnbd zl`eyénð íéçìL ,éëä éàopi`y zexer gipnd s` - ¦¨¦§¨¦©¦
daiyn .xix mdn `veiy meyn ,aiigzi ,zaya mina micaern

:`xnbdäLéì ãéáò÷ íúämixixdy oeik ,minl ozyt rxf wxefa - ¨¨¨¨¦¦¨
la` ,yl zclez meyn aiigzn ,dfl df miwacp mdn mi`veid

.dyil oipr mweaica jiiy `l ,xern mi`veid mixixa
:zaya lrpn qeaik oica dkldd wqt d`ian `xnbd,àáø Løc̈©¨¨

.úaLa ìòðî ñaëì øzeî:`xnbd zl`eyàtt áø déì øîà ¨§©¥¦§¨§©¨¨©¥©¨¨
àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîéæ ,éMà øa àéiç éaø øîàäå ,àáøì§¨¨§¨¨©©¦¦¨©©¦¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨

.àiîa éðàñî déì éëéLëLå ,áøc dén÷,eixacn wiicl yieCeLëL ©¥§©§©§¦¦¥§¨¥§©¨¦§
aék ìáà ïéààì ñeici lr `l j` ,zaya xzed milrpd jeykyy - ¦£¨¦Ÿ

.milrpd z` qakl mb xzed `l recn jixacle ,seyty
:`xnbd daiyn .ea xfg `ax ok`y zx`an `xnbdøãäxg`l - £©

,`tt ax ly ezl`yLøãå déìò àøBîà àáø é÷Bà`ax cinrd - ¥¨¨£¨£¥§¨©
,yxce ,aey onbxeznd z`íä úeòè íëéðôì ézøîàL íéøác§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤¨¥

.øeñà ñeaék ,øzeî CeLëL ,eøîà Ck íøa ,éãéa§¨¦§©¨¨§¦§¨¦¨
:dpyna epipy.'åë LBã÷ íB÷îa ñeaékäokidn zxxan `xnbd ©¦§¨¨

:el` mipic ecnl.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcxn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨
weqta(k e `xwie),'LBã÷ íB÷îa ñaëz'`ed cbad qeaiky micnle §©¥§¨¨

.yecw mewnañøç éìk úøéáL,yecw mewn oerhy epipyy.ïéépî §¦©§¦¤¤¦©¦
øîBì ãeîìz(`k e my),'øáMé Ba ìMeáz øLà ñøç éìëe'df weqte ©§©§¦¤¤£¤§©¦¨¥

mewna `ed cbad qeaiky myky micnle ,qeaik oic xg`l azkp
.yecw mewna `ed qxg ilk zxiay jk ,yecwéìëa äôéèLe ä÷éøî§¦¨§¦¨¦§¦

úLçð,yecw mewn oerhy epipyy.ïépî:`xnbd daiynãeîìz §Ÿ¤¦©¦©§
øîBì(my),'íéna óheLå ÷øBîe ,äìMea úLçð éìëa íàå's`e ©§¦¦§¦§Ÿ¤¨¨©§©©¨¦

dtihyde dwixndy xnel ,qeaik ly weqtd xg`l azkp df weqt
.cba ly qeaikk yecw mewna

:dpyna epipy'åë úàhça øîBç äæ:`xnbd zl`ey .miycw iycwn ¤¤©©¨
àkéì eúå,miycw iycwa mpi`y z`hga yiy mipic cer oi` m`d - §¥¨
,àkéàäåíéðôì (å éðôì) dîc ñðëpLz`hga xneg yi ixde - §¨¦¨¤¦§¨¨¨¦§©§¦§¦

mnc miycwd x`ye ,adfd gafne zkextd lr ,lkida wxfp dncy
epizpyn :`xnbd daiyn .lkidl qpkp epi`e oevigd gafnd lr wxfp

zxacn,úBðBöéçä úBàhçazl`ey .miptl qpkp epi` mncy ©©¨©¦
:`xnbdäìeñt íéðôì (å éðôì) dîc ñðëð íàL [énð úBðBöéç]- ¦©¦¤¦¦§©¨¨¦§©§¦§¦§¨

,miycw iycwn xneg yi zepeviga s` `ldz`hg mc qpkp m`y
daiyn .mixyk lkidl eqpkpy minc x`ye ,dleqt lkidl dpevigd

zxaeq epizpyn :`xnbdøîàc àáé÷ò éaøk(:`t lirl)ìkdíéîc §©¦£¦¨§¨©¨¨¦
,ïéìeñt øtëì ìëéäì eñðëpLx`y lr z`hga xneg dfa oi`e ¤¦§§©¥¨§©¥§¦

.miycw
,ze`hga xneg yi `ld :`xnbd zl`eyéáéiç ìò ïéøtëî ïkL¤¥§©§¦©©¨¥

,úBúéøkdaiyn .zezixk iaiig lr mixtkn mpi` miycw x`ye §¥
zxacn epizpyn :`xnbdìBwä úòéîLc úàhçaz`hg oaxwa - §©¨¦§¦©©

z`hgy ,rci `ede ,exiagl zecr rcei epi`y raypy mc` `iany
.zxk oer lr zxtkn dpi` ef

z`hga xneg yi `ld :le`yl `xnbd dkiynnòaøà äðeòè ïkL¤¥§¨©§©
úBðzî`l` miperh mpi` zepaxw x`ye ,gafnd zepxw rax` lr ©¨

epizpyn :`xnbd daiyn .zepzn izyøîàc ìàòîLé éaøk(:bp lirl), §©¦¦§¨¥§¨©
,úBðzî òaøà ïéðeòè íéîc ìkx`y lr z`hga xneg dfa oi`e ¨¨¦§¦©§©©¨

ozip z`hgy xneg yi l`rnyi iaxl s` :`xnbd zl`ey .zepaxw
,úBðø÷ òaøà ìòdgec .zepxw izy lr wx mipzip zepaxw x`ye ©©§©§¨

:`xnbdéîòèéìåC,zl`yy jzhiyle -ïø÷ àkéàäyi `ld - §¦©§¥¨¦¨¤¤
x`ye ,dlrnl gafnd zepxw lr ozip ency ,z`hga ztqep `xneg

`xwiqd hegn dhnl mipzip minc.(íãá)cereòaöà àkéàäyi - ¨¦¨¤§©
x`ye ,gafnd oxw lr rav`a ozip dncy ,z`hga ztqep `xneg

cere .dwixfa mipzip miycwdceç àkéàäztqep `xneg yi - ¨¦¨¨
x`ya ok oi`y dn ,gafnd oxw ly eceg lr ozip dncy z`hga

.mincàlàzetqep zexneg zepyl `pzl didy zeywdl oi`y i`ce ¤¨
y oeik ,z`hgaè÷ð éøîeç àúìz éøzî ãçwx `iad `pzd - ©¦§¥§¨¨§¥§©

.z`hga yiy zexneg dyly mipy jezn zg` `xneg

äðùî
:`nhpe qeaik oerhy cbaa zwqer epizpynãâamc eilr fzipy ¤¤

,qeaik oerhe z`hgíéòìwì õeç àöiLyecwd mewnl ueg - ¤¨¨©§¨¦
,dxfrd zyecwañðëð,dxfrd l` cbadLBã÷ íB÷îa Bñaëîe- ¦§¨§©§§¨¨

m`e .dxfraàîèðn,íéòìwì õeç.dxfrl d`neha eqipkdl xeq`e ¦§¨©§¨¦
,BòøB÷e ,ez`nehn xdhp df ici lre.LBã÷ íB÷îa Bñaëîe ,ñðëð §¦§¨§©§§¨¨

:sqep oic dpynd d`ianñøç éìk,dxiay oerhe z`hg ea lyiay §¦¤¤
.LBã÷ íB÷îa BøáBLå ñðëð ,íéòìwì õeç àöiLm`eàîèðilkd ¤¨¨©§¨¦¦§¨§§§¨¨¦§¨

,íéòìwì õeç.dxfrl eqipkdl xeq`eBá÷Bðicin exdhnd awp ©§¨¦§
,ez`neh.LBã÷ íB÷îa BøáBLå ñðëðåokeúLçð éìkea lyiay §¦§¨§§§¨¨§¦§Ÿ¤

,dtihye dwixn oerhe z`hgB÷øBîe ñðëð ,íéòìwì õeç àöiL¤¨¨©§¨¦¦§¨§
,LBã÷ íB÷îa BôèBLåm`eàîèðn ilkd,íéòìwì õeçxeq`e §§§¨¨¦§¨©§¨¦

.dxfrl eqipkdlBúçBt,ez`nehn xdhpe ,lecb awp eawep -,ñðëðå £§¦§¨
.LBã÷ íB÷îa BôèBLå B÷øBîe§§§§¨¨

àøîâ
mirlwl ueg `viy cbay ,dpyna iepyd oicd lr dywn `piax

:dxfrl ezqpkdl mcew eprxwi ,`nhpeé÷úî,àðéáø dì óokzi ji` ©§¦¨©¦¨
,qeaik oerhd cbay'BòøB÷'ixde ,eqakn jk xg`eøîà 'ãâa' §¤¤¨©

àðîçødxn` dxezd -(k e `xwie),'cbAd lr DnCn dGi xW`e'ecba ©£¨¨©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤
,rxwpy,àeä ãâa åàì:`xnbd zvxzn .eqakl devn oi`eøéiLîc ¨¤¤¦§©¥
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המשך עבמוד דקו

oifge` mipya cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

.åäðéð ïéëøã úåúñëå íéøë:eilr akyil gep `diy jx xern `l` oze` oiyer oi`c

.ñåëñëeici izya cbad fge` micba qaknd jxck df ecv lr df ecv sytyn

:sytyne.ñåáéë äéîù àìjx elit`e xera ixy dlkzy cr min eilr ozep jklid

:qekqk ici lr [`l` ied] `l qeaik inp cba ikd i` jixt onwle.éîð ãâáeilr ozi

:hehxnqa dgpwn `pz i`n`e minïúùô òøæ
.áééç íéîá:lif`e yxtnck.çã÷éîãgnev

:drixf dl `iede minaïðéñøâ éëäikd i`

ikd i` `xix edl zi` jpd inp ixrye ihig

:dyil ciarw mzd inp miglyåäì úéà êðä
.àøéødipin `xix `wtp mina ozyt rxf

:iccd` iwacne.éîð íéçìù éëä éàmeyn i`

inp miglya edl oiaiign ediixixa iwacnc

`wtpw `xix mina opzpe oicear opi`y zexer

ipyne :ediipin.íúäik ozyt rxf iab

zeclez ied ediipin iwtpc `xixa zwacn

`weaica `kiiy `l migly la` dyil

:dyil oipr edcic.àôô áø äéì øîàxg`l

:onbxeznd el ayiy.é÷åà øãädry dze`a

miaxl rnyde cenr onbxeznl xn`e xfg

:izyxcy dnn ia xfeg ip`y.ñøç éìëåxza

:aizk qeaik.àëéàäåz`hga xneg izk`

oi`y dn miptl qpkp onc oda yi ixdy

:miycw x`yaéðùîåzepevigd ze`hga

opikxte :opixn`wéîð úåðåöéçä úåàèçá
.äìåñô íéðôì äîã ñðëð íàù àëéà
:`aei xy` z`hg lke (e `xwie) aizkck

ipyne.àáé÷ò éáøë:ocic `pzl dil `xiaq

.'åë íéîã ìë øîàãeaxrzpy migafd lka

:(:`t sc lirl)òáøà äðåòè ïëù àëéàäå
.úåðúîzepzn izy miycw x`ye zewqetn

:zepzn izy weqit `l` oda oi`e rax` ody

.ìàòîùé 'øësc lirl) onewn edfi`a xn`c

'al zepzn rax` weqit oiperh mincd lk (:bp

:zepxwïðéëøôåxneg `ki` l`rnyi 'xl

:zepxw rax` oerh `edy z`hgaêéîòèéìå
.àëéà àáåèx`ye oxw dperh z`hg ixdy

dperhy `ki`e hegd on dhnl oipzip minc

wegxn ilkd on oiwxfp minc x`ye rav`

ok oi`y dn oxw ly dceg dperhe gafnl

:minc x`ya'éðúî.ãâámc eilr fzipy

:mirlwl ueg `vie z`hg.ñðëðdxfrl

:yecw mewna eqakne.íéòì÷ì õåç àîèð
d`neh qipkdl xyt` i`e `viy xg`l

:dxfrl.åòøå÷xzene d`nehn xedhe

:yecw mewna eqakne qpkpe eqipkdl.åá÷åð
:ez`nehn exdhl.åúçåôepi` zekzn ilkc

:lecb awpa `l` edc lk awpa xedh'îâãâá
.àðîçø øîàzrya eilr cba my `diy

:eqeaik.äéá øééùîãrxwd z` licai `ly

`l` mipyl cbad z` welgl elek ipt lr

xedh ez`nehnc xceq agex ick ea xiiyn

ick ea xiiyy oeike eaex rxwpe li`ed

opixw cbae eilr enye exagl ie`x zxetrn

:dia.àðåä áø øîàäå:zxetrn ick herin dze`a xiiy `ly `l` dxedh daex rxwpy oeik erxewl da ligzdy d`nh zilhc epy `l (:bkw sc oileg) ahexde xerd wxta

.éåä øåáéç úøåôòî éãë äá øééù ìáà:ez`neha `ed oiicre
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gpwl ixy inp `nrh i`dne `ed sepih jxcc oqeaik edf oziixy meyn `le miaxd zeyxa

:zaya dtna eiciéà:milgy qixb miig x"d .inp migly ikdàìàixneg zlz ixzn

(:fp sc n"a) adfd 'ta opiwiicck `l eze xneg df rnync xneg df dyw n"n dniz .hwp

xneg df ycwd `l` `l eze xneg df heicd `nlya d`pe` mdl oi`y mixac el` [iab]

xn`w i`n mzd dyw ikd e`la edine `l eze

`ki` izk` `l eze xneg df heicd `nlya

dizile heicda dizi`c ltk inelyz (ira)

rayp oi`e heicdl raypy mpg xneye ycwda

ikde `l eze mzd qxb `lc zi`e ycwdl

xneg df ipzinl jiiy heicda `nlya `yexit

ycwd lyn heicd ly zexneg zehreny itl

dilr xneg df ipzinl jiiy [`xneg] `venyke

mey epi`e oyitp heicd lyn ycwdc ixneg la`

`gip df yexitle xneg df dlr ipzilc yecig

ilr ilwyn xne`d wxta oikxr zkqna oke `kd

'nbae oikxran mixcpa xneg df ipzwc (:hi sc)

yxtl yi `l eze opiqxb i`e `ziixan ith aiyg

`xneg la` `giky d`pe`a `xnegc meyn

inelyze mpg xney zreaye ltke 'de 'c aeigc

`l` heicda `xneg i`d giky `l xky xney

`aeh `ki` izk` `l eze xneg df ycwd

oizrnyc jd `vxzin `l df yexitle igikyc

:oikxrc `iddeàìda xiiy `ly `l` epy

.xeaig zxetrn ick da xiiy la` zxetrn ick

sc oileg) ahexde xerda xnzi` d"xc dizlin

oeik drxewl da ligzdy zilhc `idd` (:bkw

rnyne dxedhe xeaig epi` aey daex da rxwpy

rbn d`nh dpi` i`n` dnize ixnbl dxedhc

(:ar sc my) dywnd dnda 'ta xn`ck qxcn

qxcnd on dxedh wlgpy dyly lr dyly

wiqne xi`n iax ixac qxcn rbn `nh la`

ilekl lecb cban ze`ad yly lr ylya mzd

d`neh zelawn odia`n ozyixt zrya `nlr

d`nhp `lya zilhc jd ixiin 'it`e odia`n

dnk lk n"n `nlra d`neh rbn `l` qxcn

xeriy `edy yly lr yly da xiizy`c

i`e rbn z`neh dpin drwt `l rbn z`neh

dxedhc xninl opivn ded oizrnyc jd e`l

la` ipzw `lc `de xn`w qxcnd on ipzwc

meyn dywnd dndaa ipzwck qxcn rbn `nh

`l` dxdh ly yecig eprinydl zgp `lc

oiicr (xzei daxd) dlecb zilhc b"r` l"nw

li`ed qxcnd on dxedh d"t` 'b lr 'bn xzei

la` [shrzdl] dpey`x ezk`lnl `ifg `le

z`neh dpin drwt `l i`c `zrny jdn dyw

`ed `nh izk` `d eqipkn j`id rbn
n"n
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ðä .énð ,éøòNe éhéç ,éëä éà .çcwîc íeMî ,àîéz éëå,C §¦¥¨¦§¦©©¦¨¦¦¥§¨¥©¦¨¨

.äLéì ãéáò÷ ,íúä .énð íéçìL ,éëä éà .éøéø eäì úéà¦§¦¥¦¨¦§¨¦©¦¨¨¨¨¦¦¨
àtt áø déì øîà .úaLa ìòðî ñaëì øzeî ,àáø Løc̈©¨¨¨§©¥¦§¨§©¨¨©¥©¨¨
äåä ,ïéàébñ ïéðîéæ ,éMà øa àéiç éaø øîàäå ,àáøì§¨¨§¨¨©©¦¦¨©©¦¦§¦©¦¦£¨
,CeLëL .àiîa éðàñî déì éëéLëLå ,áøc dén÷ àðîéà÷̈¦§¨©¥§©§©§¦¦¥§¨¥§©¨¦§
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úøéáL .'LBã÷ íB÷îa ñaëz' ,ïðaø eðúc .éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§©¥§¨¨§¦©
Ba ìMeáz øLà ñøç éìëe' øîBì ãeîìz .ïéépî ,ñøç éìk§¦¤¤¦©¦©§©§¦¤¤£¤§©
øîBì ãeîìz .ïépî ,úLçð éìëa äôéèLe ä÷éøî .'øáMé¦¨¥§¦¨§¦¨¦§¦§Ÿ¤¦©¦©§©
øîBç äæ :'íéna óheLå ÷øBîe ,äìMea úLçð éìëa íàå'§¦¦§¦§Ÿ¤¨¨©§©©¨¦¤¤
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øk .äìeñt íéðôì(å éðôì) dîcíéîc ìk ,øîàc àáé÷ò éa ¨¨¦§©§¦§¦§¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¦
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קמד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migaf(iyily meil)

d`a z`hgde ,dndadn d`a dlerd dxiyr zcleiay meyn
oeikne ,ser zlera dndad zler z` dtilgn diprde ,serdn
z`hgl zncew dnda zler ixdy ,zncew dlerd dxiyr zcleiay
mrhde .serdn odizyy s` ,zncew dlerd dipra mb okl ,serd

ay ,ipydL íB÷î ìëz`hgd oaxw,àèç ìò àadúîãB÷ úàhç ¨¨¤¨©¥§©¨¤¤
,dlerlåeli`ïàkd zcleia,úîãB÷ äìBòdly z`hgdy meyn §¨¨¤¤

.dxdhl ick d`a `l` ,`hg lr d`a dpi`å,`ed iyilyd mrhd §
ayíB÷î ìëdxn` iprae ,z`hgl zg` dnda wx `ian xiyrdy ¨¨

dxezúàhç úçz íéàa íéðMLmewna zeter ipy `iadl eilry - ¤§©¦¨¦©©©¨
d ,dlerl cg`e z`hgl cg` aixwne ,z`hgdúîãB÷ úàhç©¨¤¤

,dlerlåeli`ïàkzler mewna cg` ser wx d`iany ,dipr zcleia §¨
d ,z`hgl cg` ser daixwn dxiyr zclei mb ixdy ,dndadäìBò¨

úîãB÷.z`hglzncew dnda zler dxiyr zcleiay ,x`eane ¤¤
serd z`hgy ,lirl `ziixaa epipyy itk `le ,serd z`hgl

.dnda zlerl zncew
:`xnbd zvxzn,àáø øîàz` dxezd dnicwd zcleiay dn ¨©¨¨
dxn`e ,dlerd(g ai `xwie),'z`Hgl cg`e dlrl cg`'äàø÷îì ¤¨§Ÿ¨§¤¨§©¨§¦§¨¨
áeúkä dîéc÷ä,dligz `xwna z`xwp didzy ick `l` df oi` - ¦§¦¨©¨

meyny ,xfril` iax zpeek mb efe .dzaxwd z` micwdl ick `le
s` ,dligz dlerd z` zcleia dxezd dazk ,elld minrhd zyly

.dligz z`hgd z` dazk zenewnd lkay
:lirl d`aedy `ziixad lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

,`ziixaa epipyy,íéNáëì ïéîãB÷ íéìéàå ,íéìéàì ïéîãB÷ íéøẗ¦§¦§¥¦§¥¦§¦¦§¨¦
eíéNáëmincew.íéøéòNì §¨¦¦§¦¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migaf(ipy meil)

ì íãB÷ øNònädn mi`ad zepaxwçáæ àeäL éðtî ,úBôBò- ©©£¥¥§¦§¥¤¤©
.oxetiva wlnp serde ,dnda zepaxw x`yk ,oikqa hgypyå,cer §

dnda xyrnyBa Lémdy mixac ipyíéLã÷ éLã÷lr miaxwy - ¤¨§¥¨¨¦
mde ,gafnd,åéøeîéàå Bîclr miaxw mixeni` oi` serd z`hgae ¨§¥¨

.cala dnc `l` ,gafnd
n mi`ad zepaxwúBçðnì ïéîãB÷ ,úBôBòämi`ad zepaxw - ¨§¦©§¨

,mixery e` mihig zleqnL éðtîzeterd,íéîã éðéî ïämipzepy ¦§¥¤¥¦¥¨¦
.daexn mzxtke ,gafnd lr mncn

àèBç úçðî,minieqn mi`hg lr xtkl iprd `iany dgpn -íãB÷ ¦§©¥¥
äáãð úçðîì,da aiegn epi`e dacpa mc` `iany -àeäL éðtî- §¦§©§¨¨¦§¥¤
`heg zgpnàaxtkl,àèç ìò.zxtkn `idy dzyecw efe ¨©¥§

dLéc÷äa ïëå .óBòä úìBòì úîãB÷ óBòä úàhçzrya - ©©¨¤¤§©¨§¥§¤§¥¨
`xwi ,dlerl cg`e z`hgl cg` zeter ipy yixtndy ,ozycwd
ef ixd' jk xg`e 'z`hg ef ixd' dligz xn`iy ,dligz z`hgl my

.'dler
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המשך עיאור למס' זעחים ליום שני במ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migaf(oey`x meil)

.ezty lrn dlerd z` s`
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -ïéàzxy ilkàlà ïéLc÷îmdyk §©§¦¨¨¨¥§©§¦¤¨

ïéîéìL,miawepn `leíéàìîe`eln z` mda yiy ote`ae - §¥¦§¥¦
,xacd eze`l jxvpd xeriydïëBzîeqpkpd z` wx miycwne - ¦¨

,ilkd ztyl lrn dlerd z` `le ,ynn ilkd jezaíéðôáempi`e - ¦§¦
dxfra `l` miycwn.

zxy ilk oi`y `ziixad zxaeq ote` dfi`a zx`an `xnbd
:'mi`ln' mdyk `l` miycwnàì ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ

eðLlk z` mda didiy cr miycwn zxy ilk oi`y `ziixaa minkg ¨
,xacd eze`l jxvpd xeriydàlàkéñBäì Bzòc ïéàLódn lr cer ¤¨¤¥©§§¦

,xeriyl enilydle ilkd jezayàìám`éñBäì Bzòcóeilr £¨©§§¦
if` ,xacd eze`l jxvpd xeriyd itk ea didiy cr okn xg`l

,LãB÷ ïBLàø ïBLàøs` ,ycwzn ilkd jezl qpkpd lk ,xnelk ¦¦¤
.jxvpd xeriyd z` ea oi` oiicry

éëä énð àéðz,opgei iax xn` iq` iax ixack ,`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦
mi`iypd zepaxw iabl xn`p(my)mdipW'íéàìî,'zlFqíéàìî ïéà §¥¤§¥¦¤¥§¥¦

,mzty cr zleq mi`ln milkd eidy aezkd zpeek oi` -àlà¤¨
ïéîéìLmxeriy did `le ,zleq ly minly mipexyr mda eidy - §¥¦
.xqgéúîéà ,éñBé éaø øîà`l` miycwn mpi`y df oic xn`p ¨©©¦¥¥¨©

,`ln xeriy mda yiykéñBäì Bzòc ïéàL ïîæaó,ilkay dn lr ¦§©¤¥©§§¦
ìáàm`éñBäì Bzòcóif` ,eilr,LãB÷ ïBLàø ïBLàølk ,xnelk £¨©§§¦¦¦¤

.ycwzn ilkd jezl qpkpd
:dpyna epipy['åëå] Lc÷î çlä éìk ïéà.yaid z` ¥§¦©©§©¥

:df oic xn`p mixac el` oiprl zx`an `xnbdàîézéàå ,áø øîà̈©©§¦¥¨
dxn` ef `xniny mixne` yie -,éqà áøgld ilky dpynd oic ©©¦

y oiprl `weec `ed ,yaid z` miycwn mpi`ïéLc÷î ïéàeze` ¥§©§¦
áøwéì,gafnd iab lrïéLc÷î ìáàeze` mdìñtéìepic dzrny - ¦¨¥£¨§©§¦¦¨¥

e` mirlwl ueg `vi m`e ,miycwk gl ilka ddyy df yai xac ly
.leqt df ixd mixetik xqegn e` mei leah ea rbp

àäà dì éðúîc àkéàepipy .xg` oiprl df oic mipeyd yi - ¦¨§©§¥¨©¨
,`ztqezaúçðîe ,íéëñðe ,úBçðî ïéàéáî ïéà[ly mikqp],äîäa ¥§¦¦§¨§¨¦¦§©§¥¨

òîeãîä ïî ,íéøekéáezxzeny s` ,oilega daxrzpy dnexz on - ¦¦¦©§¨
zegpn mi`ian oi`e ,dlik`a mil`xyil dxeq`y itl ,mipdkl

.l`xyi lkl xzend xacn `l` ycwnd zial mikqpeéøö ïéàåC §¥¨¦
øîBìel` lk z` mi`ian oi`yíøkä éàìëå äìøòîmixeq`d ©¥¨§¨§¦§¥©¤¤

.mipdkl s` d`pde dlik`aàéáä íàå,mdnLc÷ àì`l - §¦¥¦Ÿ¦¥

jk lre .ycwzpàîézéàå ,áø øîàz`f xn`y mixne` yie -áø ¨©©§¦¥¨©
,éqà,mxkd i`lke dlxrn e` rnecnd on `iad m`Lc÷ àì ©¦Ÿ¦¥
áøwéì,gafnd iab lrìñtéì Lc÷ ìáàmiycwk mpic dzrny - ¦¨¥£¨¦¥¦¨¥

.dtixy miperhe ,oilegl mi`vei mpi`e
:zxy ilk zeklda mipey mipic zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaeáwépL Lã÷ éìk,awp mda dyrp -ïéëézî ïéà ¨©¨¨§¥Ÿ¤¤¦§¥©¦¦
ïúBàjxcdy itk ,enzeql ick awpd zeaiaq ilkd z` mikizn oi` - ¨

,eawipy milka zeyrløáà ïëBúì ïéëézî ïéàåmikizn oi` oke - §¥©¦¦§¨¥¤
miyere elek eze` mikizn `l` ,enzeql ick zxter awpd jezl
oi`y ,'zexiyr mewna zeipr oi`'y itl ,xacd mrhe .ycg ilk epnn
oke .ycwna mda ynzydle mixeay milk owzl ux` jxc zcin ef

m`eîbôðmilkdíbôpL ïékñ .ïúBà ïéðwúî ïéàdcegïéà ¦§§¥§©§¦¨©¦¤¦§©¥
dúîéât úà ïéæéçLîm`e .dccgl ickäèîLð,dzwn oikqdïéà ©§¦¦¤§¦¨¨¦§§¨¥

dúBà ïéøéæçî.dnewnläúéä úôøèî ïékñ ,øîBà ìeàL àaà ©£¦¦¨©¨¨¥©¦©§¤¤¨§¨
Lc÷nadzid jk ici lre ,zewc zenibta mbtidl dkxc didy - ©¦§¨

,da ehgypy miycwd z` dtixhneðîðå[oipnl etq`p-]äéìò §¦§¨¤¨
d.äeæðâe ,íéðäkŸ£¦§¨¨

:dpedk icba oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäNòî àlà èçî äNòî íúBà ïéNBò ïéà äpeäë éãâa¦§¥§¨¥¦¨©£¥©©¤¨©£¥

,âøBàxg`le cbad jxevl ca zerixi dligzn mibxe` oi` ,xnelk ¥
cbad z` dligzn mibxe` `l` ,cg` cbal hgna oze` mixagn okn

,ezenilyaøîàpL(al gk zeny).'âøBà äNòî'm`eeìòbúð- ¤¤¡©©£¥¥¦§©£
,micbad eklklzpïéñaëî ïéàmze`ìäàa àìå øúpa àìipin - ¥§©§¦Ÿ©¤¤§Ÿ¨Ÿ¤

,zexiyr jxc ef oi`y itl ,micbad on jelkld z` mixiqnd mipnnq
.zelizt ziiyr jxevl mze` mifpeb `l`

`le xzpa `l mze` miqakn oi`y `ziixad ixacn :`xnbd dywn
,wiicl yi ld`aïéñaëî íéna àä,mqakl xzen cal minay - ¨©©¦§©§¦

mda bedpl `ly `ed xeqi`d mrhe xg`n ixd ,xacd okzi cvike
md miwewf m` ,daxc`e ,mina qeaikd xzen recn ,zeipr bdpn
qeaiky `vnpe ,ixnbl mdinzk z` cixedl mind elirei `l qeaikl

.ld`e xzp ici lr qeaikn rexb min ici lr
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,ééaà øîà`ziixad zpeek dzid jk - ¨©©©¥¨¦¨¨©

y dpedk icba ,xnelíéna eòbeä`ly ote`a ,hrn eklklzpy - §©©¦
if` ,mdinzk xiqdl ick mina qeaikl `l` ewwfedïúBà ïéñaëî§©§¦¨

elit`ìäàå øúða,miklkelnk mpic oi`y xg`n ,mipnnq ipina - §¤¤¨Ÿ¤
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המשך עיאור למס' זעחים ליום ראשון במ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migaf(iyily meil)

:el` mipicl rbepa wtq d`ian `xnbd .exiag z` mcew exiagn
,eäì àéòaéàcg`d ,mixac ipy epiptl yi m`øéãz,xzeiåipyd ¦©§¨§¨¦§

Lce÷î,xzei.íãB÷ íäî äæéàd m`dc íeMî ,íãB÷ øéãz`ed §¨¥¤¥¤¥¨¦¥¦§
àîìc Bà ,øéãúdíéã÷ Lce÷îmeyn ,mcew ±Léã÷c`edy ± ¨¦¦§¨§¨¨¦§¨¦

.ycewn
:df wtq heytl di`x `xnbd d`ian,òîL àzdpyna epipyylirl) ¨§©

(.htdy ,,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéãéîz,xzei mixicz micinzdy meyn §¦¦§¦§¨¦
,mei lka miaxw md ixdy
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קמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migaf(ipy meil)

,cala mibeq ipyn mgl mi`ian xifp li`,íãB÷ øéæð ìéà àîìéc Bà¦§¨¥¨¦¥
íéøçà íéîc Bnò Lé ïkLinly `edy li`d mr cgiy -miaixwn m ¤¥¥¦¨¦£¥¦

.dcal daxw dcezd eli`e ,dlere z`hg mb
,òîL àz,`ziixaa epipyyBæì úîãB÷ Bæli`l zncew dcezd - ¨§©¤¤¨
meyn ,xifpBfLdcezd -Bæå ,íçì éðéî äòaøà äðeòèzaxwd - ¤§¨©§¨¨¦¥¤¤§

xifp li`.íçì éðéî éðL àlà äðeòè dðéà¥¨§¨¤¨§¥¦¥¤¤
:dpyna epipy'åë øBëaì ïéîãB÷ íéîìMäozn oiperh ody iptn ©§¨¦§¦©§

:`xnbd dywn .weye dfg ztepze mikqpe [dkinqe] rax`,äaøcà©§©¨
øBëadidiíãB÷,minlylBúMeã÷ ïkLdryn `id xekad ly §¥¤¥§¨

`veiyíçøî,mzycwd zryn wx miyecw minlyd eli`e ,eni` ¥¤¤
åxekady ,cerìëàðwx,íéðäkì.mc` lkl milk`p minlyde §¤¡¨©Ÿ£¦

:`xnbd zayiin,éëä eléôàmda yiy minlyd,úBøéúé úBöî £¦¨¦¦§§¥
éôéãò-.miticr £¦¦

:dpyna epipy'åë íãB÷ øBëaämgxn ezyecwy iptn xyrnl ©§¥
:`xnbd dywn .mipdkl lk`peøNòî ,äaøcàdidi dndaíãB÷ ©§©¨©£¥¥

,xekalLc÷î ïkLy dndad z` mb ycwl leki xyrnd -åéðôì ¤¥§©¥§¨¨
åy,åéøçàìziriyzd dndal `xw zendad z` dpny drya m`y §§©£¨¨¨

.zeyecw od mb ,'zixiyr' mya dxyr zg`d dndale
:`xnbd zayiiníçøî äMeã÷ ,éëä eléôà,xekal yiy.àôéãò £¦¨¦§¨¥¤¤£¦¨
:dpyna epipy'åë úBôBòì íãB÷ øNòîea yie gaf `edy iptn ©£¥¥¨

:`xnbd dywn .eixeni`e enc miycw iycwéîã÷ úBôBò ,äaøcà- ©§©¨¨§¦
,dnda xyrnl mincew eidiïkLelek `ed serd oaxwéLã÷ ¤¥¨§¥

,íéLã÷mcd wx dnda xyrnae ,mipdkl lk`pd serd xya elit`e ¨¨¦
.mc` ipal lk`pd xyad `le ,miycw iycw md mixeni`de

:`xnbd zayiin,éëä eléôà`edy xyrndéãò ,çáæ ïéî.ó £¦¨¦¦¤©¨¦
:`liy xa `piax xn`y oicl epizpynn di`x d`ian `xnbdøîà̈©

éøeîéà ,àìéL øa àðéáøzepaxwn gafnd lr miaxwd mixai`d - ©¦¨©¦¨¥¥
mdyeàöiL ,íél÷ íéLã÷dxfrdn me`ivedy -ú÷éøæ éðôì ¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©

díéîcmixeni`d ,gafnd lr oaxwd lyïéìeñt.miaxw mpi`e ¨¦§¦
àðez àðzåepipyy ,eixacl di`x yi eply `pzd dpyy dnne - §¨¨¨

zeterl mcew xyrnd'åéîc íéLã÷ éLã÷ BðLéå çáæ àeäL éðtî¦§¥¤¤©§¤§¨§¥¨¨¦¨¨
,'åéøeîéàå,le`yl yieàîìLa`pzd hwpy xacd oaen - §¥¨¦§¨¨
,'ïéøeîéà'y meyneäðúéìmixeni` oi` -,úBôBòadlrn ef ixde ¥¦¥©§¨

,serd lr xyrnaàlàixdy ,oaen epi` 'enc' `pzd hwpy dníc ¤¨¨
déúéà àäéîdlrn ef oi`e ,gafnd lr mcd wxfp zetera mb - ¦¨¦¥

.serd lr xyrnl
ïì òîLî à÷ åàì ,àlà,cnll `pzd `a 'enc' hwpy dna - ¤¨¨¨©§©¨

dyïéøeîéàmd o`k xaecn mdilryBîc ékeilry mcd enk - ¥¦¦¨
,xaecnäîiably myk -Bîco`k xaecn xyrnd lyä÷éøæ éðôì, ©¨¦§¥§¦¨

óàd iablïéøeîéàxaecneäì éø÷ à÷å ,ä÷éøæ íãB÷dpynde - ©¥¦¤§¦¨§¨¨¥§
elld mixeni`d z` dpknå ,'íéLã÷ éLã÷',ok m`äîy myk -Bîc ¨§¥¨¨¦§©¨

ìñtéî[lqtp-]àöBéa,'miycw iycw' `xwp ixdy ,dwixfd mcewóà ¦§©§¥©
ïéøeîéàdwixf mcew,àöBéa éìñtéî,'miycw iycw' mi`xwp ixdy ¥¦¦©§¦§¥

.`liy xa `piax ixack
tqep di`x `iadl dqpn `xnbd:df oicl zdéì òéiñî àîéðm`d - ¥¨§©©¥

d iably ,eixacl di`x yiy xn`pøNazepaxwn milral lk`pd ¨¨
mdyàöiL ,íél÷ íéLã÷dxfrl uegú÷éøæ éðôìdéaø ,íéîc ¨¨¦©¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦©¦

øîà ïðçBé`edyøLke ,elk`l xzeneøîà Lé÷ì Léø`edyìeñt ¨¨¨©¨¥¥¨¦¨©¨
,`xnbd zx`ane .elk`l xeq`eøîà ïðçBé éaø`edyøLkepi`e ©¦¨¨¨©¨¥

,dxfrdn d`ivia lqtpúàöì BôBñå ìéàBä,dwixfd ixg` dxfrdn ¦§¨¥
e .milyexi lka elk`l xzen ixdyøîà Lé÷ì Léø`edy,ìeñts` ¥¨¦¨©¨

y meyn ,z`vl eteqy,úàöì Bpîæ òébä àì ïééãò`ed zrk ixdy £©¦Ÿ¦¦©§©¨¥
,`xnbd zwiicne .dlik`a xeq` oiicròéâéìt àì ïàk ã`l - ©¨Ÿ§¦¦

,ewlgpøNáa àlàmeyn ,opgei iax xiykn dfay ,milral lk`pd ¤¨§¨¨
,z`vl eteqyïéøeîéàa ìáàdwixf mcew e`viyàìiax mbe ,ewlgp £¨§¥¦Ÿ

mixaeq mlek ok m`e ,z`vl mteq oi` ixdy ,mileqty dcen opgei
.`liy xa `piaxk

:`xnbd dgec,ïécä àeäïéøeîéàácdwixf mcew e`viyéâéìt énð ©¦§¨¥¦©¦§¦¦
mpi` dwixf mcewy meyn ,mixyk mdy opgei iax zrce ,ewlgp mb -

.`veia milqtp mpi`e ,'miycw iycw' mi`xwpéâìôéî à÷c àäå- §¨§¨¦§§¦
mzwelgn ehwpy dneøNaaick ,mixeni`a `leBçk EòéãBäì ©¨¨§¦£Ÿ

Lé÷ì Léøc,eixacay yecigd z` cnll -eléôàcd iabløNa §¥¨¦©£¦¨¨
øîà ,úàöì dôBñce li`ed ,leqt dwixf mcew `vi m`yàì ïééãò §¨¨¥¨©£©¦Ÿ
,úàöì Bpîæ òébä.z`vl mteq oi`y mixeni`d iabl oky lke ¦¦©§©¨¥

:mi`pz zwelgna df oic zelzl dqpn `xnbdéàpzk àîéìm`d - ¥¨§©¨¥
dpyna epipyy ,mi`pz zwelgna iepy df oicy xn`p(:e dlirn),

eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîéàdxfrdnéaø ,íéîc ú÷éøæ éðôì ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦©¦
ïäa ïéìòBî ïéà ,øîBà øæòéìàzwixf xg`l elit` ,mdn dpdpd - ¡¦¤¤¥¥£¦¨¤

dliren dpi` dwixfdy meyn ,dlirn xeqi`a xaer epi` ,mcd
,dlirnl mze` reawl
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המשך עיאור למס' זעחים ליום שני במ' ע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migaf(iyily meil)

d`a z`hgde ,dndadn d`a dlerd dxiyr zcleiay meyn
oeikne ,ser zlera dndad zler z` dtilgn diprde ,serdn
z`hgl zncew dnda zler ixdy ,zncew dlerd dxiyr zcleiay
mrhde .serdn odizyy s` ,zncew dlerd dipra mb okl ,serd

ay ,ipydL íB÷î ìëz`hgd oaxw,àèç ìò àadúîãB÷ úàhç ¨¨¤¨©¥§©¨¤¤
,dlerlåeli`ïàkd zcleia,úîãB÷ äìBòdly z`hgdy meyn §¨¨¤¤

.dxdhl ick d`a `l` ,`hg lr d`a dpi`å,`ed iyilyd mrhd §
ayíB÷î ìëdxn` iprae ,z`hgl zg` dnda wx `ian xiyrdy ¨¨

dxezúàhç úçz íéàa íéðMLmewna zeter ipy `iadl eilry - ¤§©¦¨¦©©©¨
d ,dlerl cg`e z`hgl cg` aixwne ,z`hgdúîãB÷ úàhç©¨¤¤

,dlerlåeli`ïàkzler mewna cg` ser wx d`iany ,dipr zcleia §¨
d ,z`hgl cg` ser daixwn dxiyr zclei mb ixdy ,dndadäìBò¨

úîãB÷.z`hglzncew dnda zler dxiyr zcleiay ,x`eane ¤¤
serd z`hgy ,lirl `ziixaa epipyy itk `le ,serd z`hgl

.dnda zlerl zncew
:`xnbd zvxzn,àáø øîàz` dxezd dnicwd zcleiay dn ¨©¨¨
dxn`e ,dlerd(g ai `xwie),'z`Hgl cg`e dlrl cg`'äàø÷îì ¤¨§Ÿ¨§¤¨§©¨§¦§¨¨
áeúkä dîéc÷ä,dligz `xwna z`xwp didzy ick `l` df oi` - ¦§¦¨©¨

meyny ,xfril` iax zpeek mb efe .dzaxwd z` micwdl ick `le
s` ,dligz dlerd z` zcleia dxezd dazk ,elld minrhd zyly

.dligz z`hgd z` dazk zenewnd lkay
:lirl d`aedy `ziixad lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

,`ziixaa epipyy,íéNáëì ïéîãB÷ íéìéàå ,íéìéàì ïéîãB÷ íéøẗ¦§¦§¥¦§¥¦§¦¦§¨¦
eíéNáëmincew.íéøéòNì §¨¦¦§¦¦
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המשך עיאור למס' זעחים ליום שלישי במ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migaf(ipy meil)

ì íãB÷ øNònädn mi`ad zepaxwçáæ àeäL éðtî ,úBôBò- ©©£¥¥§¦§¥¤¤©
.oxetiva wlnp serde ,dnda zepaxw x`yk ,oikqa hgypyå,cer §

dnda xyrnyBa Lémdy mixac ipyíéLã÷ éLã÷lr miaxwy - ¤¨§¥¨¨¦
mde ,gafnd,åéøeîéàå Bîclr miaxw mixeni` oi` serd z`hgae ¨§¥¨

.cala dnc `l` ,gafnd
n mi`ad zepaxwúBçðnì ïéîãB÷ ,úBôBòämi`ad zepaxw - ¨§¦©§¨

,mixery e` mihig zleqnL éðtîzeterd,íéîã éðéî ïämipzepy ¦§¥¤¥¦¥¨¦
.daexn mzxtke ,gafnd lr mncn

àèBç úçðî,minieqn mi`hg lr xtkl iprd `iany dgpn -íãB÷ ¦§©¥¥
äáãð úçðîì,da aiegn epi`e dacpa mc` `iany -àeäL éðtî- §¦§©§¨¨¦§¥¤
`heg zgpnàaxtkl,àèç ìò.zxtkn `idy dzyecw efe ¨©¥§

dLéc÷äa ïëå .óBòä úìBòì úîãB÷ óBòä úàhçzrya - ©©¨¤¤§©¨§¥§¤§¥¨
`xwi ,dlerl cg`e z`hgl cg` zeter ipy yixtndy ,ozycwd
ef ixd' jk xg`e 'z`hg ef ixd' dligz xn`iy ,dligz z`hgl my

.'dler
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migaf(oey`x meil)

.ezty lrn dlerd z` s`
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -ïéàzxy ilkàlà ïéLc÷îmdyk §©§¦¨¨¨¥§©§¦¤¨

ïéîéìL,miawepn `leíéàìîe`eln z` mda yiy ote`ae - §¥¦§¥¦
,xacd eze`l jxvpd xeriydïëBzîeqpkpd z` wx miycwne - ¦¨

,ilkd ztyl lrn dlerd z` `le ,ynn ilkd jezaíéðôáempi`e - ¦§¦
dxfra `l` miycwn.

zxy ilk oi`y `ziixad zxaeq ote` dfi`a zx`an `xnbd
:'mi`ln' mdyk `l` miycwnàì ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ

eðLlk z` mda didiy cr miycwn zxy ilk oi`y `ziixaa minkg ¨
,xacd eze`l jxvpd xeriydàlàkéñBäì Bzòc ïéàLódn lr cer ¤¨¤¥©§§¦

,xeriyl enilydle ilkd jezayàìám`éñBäì Bzòcóeilr £¨©§§¦
if` ,xacd eze`l jxvpd xeriyd itk ea didiy cr okn xg`l

,LãB÷ ïBLàø ïBLàøs` ,ycwzn ilkd jezl qpkpd lk ,xnelk ¦¦¤
.jxvpd xeriyd z` ea oi` oiicry

éëä énð àéðz,opgei iax xn` iq` iax ixack ,`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦
mi`iypd zepaxw iabl xn`p(my)mdipW'íéàìî,'zlFqíéàìî ïéà §¥¤§¥¦¤¥§¥¦

,mzty cr zleq mi`ln milkd eidy aezkd zpeek oi` -àlà¤¨
ïéîéìLmxeriy did `le ,zleq ly minly mipexyr mda eidy - §¥¦
.xqgéúîéà ,éñBé éaø øîà`l` miycwn mpi`y df oic xn`p ¨©©¦¥¥¨©

,`ln xeriy mda yiykéñBäì Bzòc ïéàL ïîæaó,ilkay dn lr ¦§©¤¥©§§¦
ìáàm`éñBäì Bzòcóif` ,eilr,LãB÷ ïBLàø ïBLàølk ,xnelk £¨©§§¦¦¦¤

.ycwzn ilkd jezl qpkpd
:dpyna epipy['åëå] Lc÷î çlä éìk ïéà.yaid z` ¥§¦©©§©¥

:df oic xn`p mixac el` oiprl zx`an `xnbdàîézéàå ,áø øîà̈©©§¦¥¨
dxn` ef `xniny mixne` yie -,éqà áøgld ilky dpynd oic ©©¦

y oiprl `weec `ed ,yaid z` miycwn mpi`ïéLc÷î ïéàeze` ¥§©§¦
áøwéì,gafnd iab lrïéLc÷î ìáàeze` mdìñtéìepic dzrny - ¦¨¥£¨§©§¦¦¨¥

e` mirlwl ueg `vi m`e ,miycwk gl ilka ddyy df yai xac ly
.leqt df ixd mixetik xqegn e` mei leah ea rbp

àäà dì éðúîc àkéàepipy .xg` oiprl df oic mipeyd yi - ¦¨§©§¥¨©¨
,`ztqezaúçðîe ,íéëñðe ,úBçðî ïéàéáî ïéà[ly mikqp],äîäa ¥§¦¦§¨§¨¦¦§©§¥¨

òîeãîä ïî ,íéøekéáezxzeny s` ,oilega daxrzpy dnexz on - ¦¦¦©§¨
zegpn mi`ian oi`e ,dlik`a mil`xyil dxeq`y itl ,mipdkl

.l`xyi lkl xzend xacn `l` ycwnd zial mikqpeéøö ïéàåC §¥¨¦
øîBìel` lk z` mi`ian oi`yíøkä éàìëå äìøòîmixeq`d ©¥¨§¨§¦§¥©¤¤

.mipdkl s` d`pde dlik`aàéáä íàå,mdnLc÷ àì`l - §¦¥¦Ÿ¦¥

jk lre .ycwzpàîézéàå ,áø øîàz`f xn`y mixne` yie -áø ¨©©§¦¥¨©
,éqà,mxkd i`lke dlxrn e` rnecnd on `iad m`Lc÷ àì ©¦Ÿ¦¥
áøwéì,gafnd iab lrìñtéì Lc÷ ìáàmiycwk mpic dzrny - ¦¨¥£¨¦¥¦¨¥

.dtixy miperhe ,oilegl mi`vei mpi`e
:zxy ilk zeklda mipey mipic zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaeáwépL Lã÷ éìk,awp mda dyrp -ïéëézî ïéà ¨©¨¨§¥Ÿ¤¤¦§¥©¦¦
ïúBàjxcdy itk ,enzeql ick awpd zeaiaq ilkd z` mikizn oi` - ¨

,eawipy milka zeyrløáà ïëBúì ïéëézî ïéàåmikizn oi` oke - §¥©¦¦§¨¥¤
miyere elek eze` mikizn `l` ,enzeql ick zxter awpd jezl
oi`y ,'zexiyr mewna zeipr oi`'y itl ,xacd mrhe .ycg ilk epnn
oke .ycwna mda ynzydle mixeay milk owzl ux` jxc zcin ef

m`eîbôðmilkdíbôpL ïékñ .ïúBà ïéðwúî ïéàdcegïéà ¦§§¥§©§¦¨©¦¤¦§©¥
dúîéât úà ïéæéçLîm`e .dccgl ickäèîLð,dzwn oikqdïéà ©§¦¦¤§¦¨¨¦§§¨¥

dúBà ïéøéæçî.dnewnläúéä úôøèî ïékñ ,øîBà ìeàL àaà ©£¦¦¨©¨¨¥©¦©§¤¤¨§¨
Lc÷nadzid jk ici lre ,zewc zenibta mbtidl dkxc didy - ©¦§¨

,da ehgypy miycwd z` dtixhneðîðå[oipnl etq`p-]äéìò §¦§¨¤¨
d.äeæðâe ,íéðäkŸ£¦§¨¨

:dpedk icba oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäNòî àlà èçî äNòî íúBà ïéNBò ïéà äpeäë éãâa¦§¥§¨¥¦¨©£¥©©¤¨©£¥

,âøBàxg`le cbad jxevl ca zerixi dligzn mibxe` oi` ,xnelk ¥
cbad z` dligzn mibxe` `l` ,cg` cbal hgna oze` mixagn okn

,ezenilyaøîàpL(al gk zeny).'âøBà äNòî'm`eeìòbúð- ¤¤¡©©£¥¥¦§©£
,micbad eklklzpïéñaëî ïéàmze`ìäàa àìå øúpa àìipin - ¥§©§¦Ÿ©¤¤§Ÿ¨Ÿ¤

,zexiyr jxc ef oi`y itl ,micbad on jelkld z` mixiqnd mipnnq
.zelizt ziiyr jxevl mze` mifpeb `l`

`le xzpa `l mze` miqakn oi`y `ziixad ixacn :`xnbd dywn
,wiicl yi ld`aïéñaëî íéna àä,mqakl xzen cal minay - ¨©©¦§©§¦

mda bedpl `ly `ed xeqi`d mrhe xg`n ixd ,xacd okzi cvike
md miwewf m` ,daxc`e ,mina qeaikd xzen recn ,zeipr bdpn
qeaiky `vnpe ,ixnbl mdinzk z` cixedl mind elirei `l qeaikl

.ld`e xzp ici lr qeaikn rexb min ici lr
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,ééaà øîà`ziixad zpeek dzid jk - ¨©©©¥¨¦¨¨©

y dpedk icba ,xnelíéna eòbeä`ly ote`a ,hrn eklklzpy - §©©¦
if` ,mdinzk xiqdl ick mina qeaikl `l` ewwfedïúBà ïéñaëî§©§¦¨

elit`ìäàå øúða,miklkelnk mpic oi`y xg`n ,mipnnq ipina - §¤¤¨Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migaf(iyily meil)

:el` mipicl rbepa wtq d`ian `xnbd .exiag z` mcew exiagn
,eäì àéòaéàcg`d ,mixac ipy epiptl yi m`øéãz,xzeiåipyd ¦©§¨§¨¦§

Lce÷î,xzei.íãB÷ íäî äæéàd m`dc íeMî ,íãB÷ øéãz`ed §¨¥¤¥¤¥¨¦¥¦§
àîìc Bà ,øéãúdíéã÷ Lce÷îmeyn ,mcew ±Léã÷c`edy ± ¨¦¦§¨§¨¨¦§¨¦

.ycewn
:df wtq heytl di`x `xnbd d`ian,òîL àzdpyna epipyylirl) ¨§©

(.htdy ,,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéãéîz,xzei mixicz micinzdy meyn §¦¦§¦§¨¦
,mei lka miaxw md ixdy
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡Î‡È‰Lk ‰ÈÏÚ BÁÈp‰Â „BÓÚÏ ‰˙ˆ¯Lk ‰ÈÏÚÓ ÈeNn‰ ÏËpL) ‰�eÚË BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡aL ÈÓ¦¤¨¦©¤¤§¥©¨§¤§§¨¤¤¤©¨¥¨¤¨§¤¨§¨©£§¦¦¨¤¨§¤¦

˙Îl‰Ó[81ÈLÁ‰L B‡¯nzLn‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ¯ÈÚ‰ ÏL ‰�BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk (¯ÈÚÏ CeÓÒ ‰ÎÏ‰ ‡È‰Lk C §©¤¤¤¤§¦§¤¦¨§¨¨¨¦§¤©¦©©¨¥©¦¨¤¨¦¤¨©¦§©¥

ÔBL‡¯‰[cq‰ÈÏÚÓ ÏËB�[dq.˙aMa ÌÏËÏËÏ ÌÈ¯zen‰ ÌÈÏk‰ ¨¦¥¥¨¤¨©¥¦©¨¦§©§§¨§©¨

‡Ïa ‰Áp‰ ‡È‰L ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ ‰„ÓÚ Ì‡Â ‰Áp‰ ‡È‰ ‰NÚz ‡lL È„k ¯ˆÁa ‰„ÓÚL Ì„B˜ ÌÏËÈ ‰ÏÈÁzÎÏe)§©§¦¨¦§¥¤¤¨§¨§¨¥§¥¤Ÿ©£¤¦©¨¨§¦¨§¨¥§¨§¤¦©¨¨§Ÿ

È¯ˆ ‰Ò�ÎpL Ì„B˜ ËÚÓ ÌL ‰„ÓÚL ¯ˆÁ‰ Á˙t È�ÙÏ ÚÈb‰Lk È¯‰L ‰¯È˜ÚÌ„B˜ ‰ÈÏÚÓ ÈeNn‰ ÏBhÈÏ ‰È‰ C £¦¨¤£¥§¤¦¦©¦§¥¤©¤¨¥¤¨§¨¨§©¤¤¦§§¨¨¦¨¨¦©¨¥¨¤¨¤

¯‡a˙pL BÓk ‰¯È˜ÚÂ ‰Áp‰ ‡È‰ ‰NÚz ‡lL È„k ¯ˆÁÏ Ò�kÏ ‰ÈÏ‚¯ ‰¯˜ÚL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ BÁÈp‰Ïe ‰cÓÚL¤¨§¨§©¦¨¤¨©©¤¨§¨©§¤¨¦¨¥©¨¥§¥¤Ÿ©£¤¦©¨¨©£¦¨§¤¦§¨¥

‰ÏÚnÏ[81.( §©§¨

˙aLa ‰�ÓÓ B„È¯B‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ ‰Ï‚Ú ÏÚ ‰È‰ Ì‡L ÔÈ‡Ò Â"ËÓ ¯˙BÈ ‡e‰ ÈeNn‰ Ì‡ elÈÙ‡Â[eq¯‡a˙iL BÓk ©£¦¦©¨¥¦§¦¤¦¨¨©£¨¨¨¨¨§¦¦¤¨§©¨§¤¦§¨¥

‚"Ï˘ 'ÈÒa[84ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ È�tÓ ‰Ê ÏÚ e¯Êb ‡Ï ‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÌB˜Ó ÏkÓ[85: §¦¦¨¨¥©©§¥¨Ÿ¨§©¤¦§¥©©©£¥©¦

·ÎÌÈÏÙB� ÌÈwO‰Â Ì‰a ÌÈ¯eL˜ ÌÈwO‰L Ûke‡‰ ÏL ÌÈÏ·Á‰ ˙‡ ¯ÈzÓ ÌÈˆ˜en‰ ÌÈ¯·c ‰ÈÏÚ LÈ Ì‡Â§¦¥¨¤¨§¨¦©§¦©¦¤©£¨¦¤¨¨¤©©¦§¦¨¤§©©¦§¦

Ì‰ÈÏ‡Ó[fq: ¥£¥¤
כאֿכב סעיפים בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ïåùàøä øîúùîä [ãñהתירו בחבילה מדוע עיון צריך -

המשתמרת לחצר עד לו התירו וכאן לביתו, עד לילך לו
לביתו עד התירו בבהמתו שגם ויתכן בלבד, ,82הראשונה

לדינא. וצ"ע
äéìòî ìèåð [äñצער משום מעליה ליטול חייב כלומר -

בשעה הבהמה צדי על יסמך שלא ליזהר וצריך חיים, בעלי

הכלים .83שנוטל

úáùá äðîî åãéøåäì [åñשלא אבל מצוה, לדבר אפילו -

- העגלה את לפרוק אין אורחים לצורך או מצוה לדבר
סאין. מט"ו הפחות במשא אפילו

íäéìàî íéìôåð [æñכשיש אלא התירו לא זה באופן גם -
העגלה גבי שעל במשא לא אבל חיים, בעלי .86צער

zetqede mipeiv

ג.81) סעיף כנ"ל
בשבת82) ליכנס חפץ אדם שאין קתני דמילתא שאורחא אלא

ט). ס"ק (קו"א טעונה בהמתו עם העיר רחוב לתוך
סכ"ד83) שכד (סי' חיים בבעלי בשבת להשתמש שאסור

וסכ"ה).
להורידם84) אסור עגלה על שהובאו יין של חביות ה: סעיף

שאין והוא מצוה לצורך או אורחים שם להושיב לא אם בשבת
סאין מט"ו יותר משוםבהן - מצוה לצורך גם להורידם אסור (שאז

(א.ה.)) יתירה האוצר.טרחא את במפנה שנתבאר כמו

ÎÒ"„כדלהלן85) ‰˘ 'ÈÒגבי מעל המשוי פורקין וכן :

שהוא דבר המשוי היה ואפילו חיים, בעלי צער משום הבהמה
ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי בטלטול ואסור מוקצה
אלא מוקצה טלטול איסור שאין מאליו נופל והוא אחר לצד
עליה המשוי להניח רשאי ואינו שי"א בסי' שיתבאר כמו בידיו
אם הפסד לו יגיע (ואם חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד

רס"ו). בסימן נתבאר המשוי יפול
ע"ש.86) הקודם, מהסעיף משמע כן

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

ÂËאו בארש"ט שקורין במשקה או בחומץ שנתבשלו וירקות
ברכת המרק על מברכין אין ממים חוץ אחר במשקה
כמותם חשובים ירקות מי שאין הראשונה סברא לפי הירקות
ג"כ ויאכלום בהם טעם שיתנו עד בהם שמבשלים מפני אלא
לאכלו לבדו המרק בשביל אלא הבישול היה לא אם אף והרי
ברכת עליו מברכין היו לא הבישול ע"י בו שנכנס הירקות בטעם
עצמו של טעם עוד משקה שאר או להחומץ שיש כיון הירקות
שלהם שטעם בדבש המרוקחים בפירות כמו עיקר זה טעם הרי
על אף הדבש ברכת ולא ברכתם עליהם ומברכים עיקר חשוב

כ שנתבשלו הירקותפי שמרק אמרו ולא בהם טעם שיתן די
למי אלא עצמם של הנאה טעם להם שאין במים אלא כמותם
עיקר אם האחרונה לסברא אבל ר"ד בסי' כמ"ש צמא שהוא
כמותם ונחשב אצלם בטל המרק הרי הירקות בשביל הבישול

שלהם: טעם עוד להם שיש אע"פ טעם בו משנתנו

ÊËמברכים אין האדמה פירות בין העץ פירות בין הפירות כל
נוטעים כן דעת שעל אכילתם בדרך אלא ברכתם עליהם
יותר טובים שהם מפני מבושלים לאכלם דרכם ואם אותם
כשהם גם לאכילה וראוים טובים שהם אע"פ מחיים מבושלים
אבל הבישול לאחר אלא ברכתם עליהם מברכים אין חיים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migaf(iriax meil)

.gqtd mc z` mcew
:ef digcl di`x `xnbd d`ian,éMà áøì àáñ àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¨¨§©©¦

à÷éc énð ïéúéðúîz` hgy xaky xaecny wiecn dpyndn mb ± ©§¦¦©¦©§¨
,cinzdéðz÷cenca qxnn `die' epipy ixdy ±'ícä ÷øfiL ãò §¨¨¥©¤¦¨¥©¨

èBçLiL ãò' éðz÷ àìå ,(ãéîz)cinzd z`÷øféåddpéî òîL ,'íc ¨¦§Ÿ¨¨¥©¤¦§§¦¨¥¨§©¦¨
.hgyp xak cinzdyk xaecny gken ±

:dpyna epipyïleëáed'åë ïéàMø íéðäk.ozlik`a zepyl §¨Ÿ£¦©¨¦
:`xnbd zl`eyàîòè éàîzlik`a zepyl xzeny mrhd dn - ©©£¨

.zepaxwd
cn cnlp df xac :`xnbd daiynàø÷ øîàxn`py dnn ±gi xacna) ¨©§¨

(gmiYzp Ll l`xUi ipa iWcw lkl' ,dpedk zepzn oipra,'äçLîì §¨¨§¥§¥¦§¨¥§§©¦§¨§¨
`ed ef daiz ly dxe`iae,äleãâì`id zepaxwd zlik`y ,xnelk ¦§¨
,ïéìëBà íéëìnäL Cøãk.evxiy dxev lka lek`l miklnd jxce §¤¤¤©§¨¦§¦

äðùî
øîàäøæòa ÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà ,ïBòîL éaømipdkl ¨©©¦¦§¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥¨£¨¨

,edelk`iyïéàdz`éøöì Càlà ,eäî ìBàL`ed i`ceøúBî ¥¨¦¦§©¤¨©
ìàøNé úBçðî é÷é÷ø,l`xyi ly miwiwx zgpn onyn x`ypd - §¦¥¦§¦§¨¥

,mipdkl lk`p x`yde ,ea dgyene ony bel dnr oi`ianyåok §
n x`ypd,òøBöî ìL ïîL âBìodkde ,ezxdh zepaxw mr e`iany ¤¤¤§¨

,mipdkl lk`p x`yde ,miipnid epf` jepze eizepeda lr epnn ozep
oke .el` `l` mipdkd zlik`l ycwna wlgznd ony oi`eíà¦

íéMéàä éab ìò ïzéð àeäL ïîL úéàø,gafnd iab lr xhwpy - ¨¦¨¤¤¤¦¨©©¥¨¦¦
ïéàdz`éøöì Càlà ,eäî ìBàL`ed i`ceúçðî é÷é÷ø øúBî ¥¨¦¦§©¤¨©§¦¥¦§©

íéðäkdlek dler `idy ,mipdk ly miwiwx zgpn onyn x`ypd - Ÿ£¦
,dzgiynn xzepd onyd mb jkitle ,gafnd lrån x`ypd okúçðî §¦§©

çéLî ïäkgafnd lr xhwen ,mei lk oiaixwd lecb odk iziagn - Ÿ¥¨¦©
oeik ,xg` ony epi` i`cey mrhde .odk zgpn lkkïéácðúî ïéàL¤¥¦§©§¦

gafnlïîL.dgpn oaxw `la envr ipta,øîBà ïBôøè éaø ¤¤©¦©§¥
,ïîL ïéácðúîycwna xhwpd e` lk`pd ony didiy okzi ok lre ¦§©§¦¨¤
.dacpa `aedy
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המשך עיאור למס' זעחים ליום רעיבי במ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migaf(iyiy meil)

CtLðmcdìòätöøä,dhigy xg`l cinBôñàå,dtvxdn ilka ¦§©©¨¦§¨©£¨
,cba lr fzip okn xg`leïéàïeòè.ñeaéky meynïéàïeòè,ñeaék ¥¨¦¥¨¦

àlàícìa÷úpLéìka,dhigyd xg`l zxyéeàøåäàfäìlr ¤¨¨¤¦§©¥©§¦§¨§©¨¨
gafnd.

àøîâ
:dpyna exkfedy mipicl minrhd z` zx`an `xnbdeðz,ïðaø ¨©¨¨

ìBëéæzéðïîøàeväìòãâaäàäéïeòè,ñeaékãeîìzøîBì`xwie) ¨¦©¦©©¨©©¤¤§¥¨¦©§©
(k eøùà'äfé,'Wcw mFwnA qAkY dilràìézøîàEìoerh mcy £¤¦¤¨¤¨§©¥§¨¨ŸŸ¨©§¦§

qeaikàlàéeàøa,äàfäìoerh epi` dndad x`evn fzipy mc jkle ¤¨§¨§©¨¨
.d`fdl ie`x epi`e ilka lawzp `ly oeik ,qeaikàéðz,CãéàìBëé ©§¨¦¨¨

æzéðmcdïî,ïøwäïîåãBñéäàäéïeòè,ñeaékãeîìzøîBìøLà' ¦©¦©¤¤§¦©§§¥¨¦©§©£¤
'äféoerh ,d`fdl cnerd mc wxy epicnll ,cizr oeyla azkpy ¦¤

,qeaikèøt[ueg-]äæìmcdøákLäfeädniiwzpe gafnd lr §¨§¤¤§¨¨
.qeaik oerh epi`y ezevn

:dpyna epipyCtLðìòätöøä'åëxg`le ,qeaik oerh oi` etq`e ¦§©©¨¦§¨
ilka lawzpy mc `l` qeaik oerh oi`y ,sqep oic `pzd dpy okn

.d`fdl ie`xe
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המשך עיאור למס' זעחים ליום שישי במ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migaf(iying meil)

úàæ'jk meyne ,qeaik oerh dnc oi`y z`hg yiy dyxta xen`d ' Ÿ
.qeaik oerh dnc oi`y serd z`hg z` mihrnn

:`xnbd dywnúéàø äîeopi`y zeiniptd ze`hg z` zeaxl ¨¨¦¨
.'z`f' herindn serd z`hg z` hrnle .'zxez' ieaixdn ,zelk`p
.z`hgd mc qeaik oica dyxta zeaezk opi` odipy `ld .jtidl `le

:`xnbd zvxzndéì äåä úBiîéðt [äîäa] úàhçc àøazñî¦§©§¨§©©§¥¨§¦¦£¨¥

éeaøìé,serd z`hg mc z` zeaxl xy`n ,qeaik oerh dnc didiy §©¥
dpevigd z`hgl dzaxwd dyrna dnec ziniptd z`hgy meyn

,dyxta daezkdïkLn d`a zinipt z`hgäîäaz`hgk ¤¥§¥¨
oke ,dpevigdúèéçLa ziyrp ziniptdïBôöz`hgk gafnd §¦©¨

,dpevigdåokúìa÷ici lr `ed dndad x`evn dncéìk,zxy §©¨©§¦
,dpevig z`hg oick
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המשך עיאור למס' זעחים ליום חמישי במ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc migaf(iyiy meil)

:qeaik oerhd cbaa mihxt zx`an dpyndàlà ñeaék ïeòè Bðéà¥¨¦¤¨
,ícä íB÷î.qeaik oerh epi` ,mc eilr fzip `ly mewn la`åoi` §©¨§

`l` qeaik oerh,äàîeè ìa÷ì éeàø àeäL øáãie`x epi` m`e ¨¨¤¨§©¥§¨
.qeaik oerh epi` ,d`neh lawlåcbad `diy jixv.ñeaéëì éeàø §¨§¦

:x`al dpynd dkiynnãçàlr fzip m` oia ±÷Oä ãçàå ,ãâaä ¤¨©¤¤§¤¨©©
.ñeaék ïéðeòè ,øBòä ãçàå§¤¨¨§¦¦

:qeaikd mewn okid zx`an dpyndñeaékäå`diy jixvíB÷îa §©¦§¨
LBã÷dxfra ±.åokñøç éìk úøéáLjixve ,z`hg da lyiay ¨§§¦©§¦¤¤

`ed ezxiay mewn ,eizeptca xzepy xyad zngn exaeylíB÷îa§¨
å .LBã÷okúLBçð éìëa äôéèLe ä÷éøîjixve ,z`hg da lyiay ¨§§¦¨§¦¨¦§¦§¤

`ed eztihye ezwixn mewn ,eay zeriladn exiykdlíB÷îa§¨
.LBã÷̈

:dpynd dwiqnäæ,z`hg mc eilr fzipy cba qeaik oic -øîBç ¤¤
íéLã÷ éLãwî úàhça`le ,z`hga wx bdepd xeng oic `ed ± ©©¨¦¨§¥¨¨¦

oerh epi` miycw iycw x`y ly mce xg`n ,miycw iycw x`ya
.qeaik

àøîâ
:`xnbd zxxan :epizpynay zwelgnd z` zxxan `xnbdéðäðî§¨¨¥

,éléî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcdxeza xn`p(k e `xwie)dGi xW`e' ¦¥§¨©¨¨©£¤¦¤
d lr DnCnàlà éì ïéà ,'ãâayãâa,qeaik oerh mc eilr fzipyïépî ¦¨¨©©¤¤¥¦¤¨¤¤¦©¦

úBaøìmby,èLôeäMî øBòmc eilr fzipe ,cba epi` oiicry s` §©¦¤§©
,qeaik oerhy z`hgøîBì ãeîìz(my),'ñaëz äéìò äfé øLà'mby ©§©£¤¦¤¨¤¨§©¥

,xxal `ziixad dkiynn .qeaik oerh ,hytedy xg`l xerìBëé̈
äaøî éðàLmb,èLôeä àlL ãò øBò,qeaik oerh didiyãeîìz ¤£¦©§¤©¤Ÿ§©©§

øîBì(my),'ãâa'y ,xnelìk óà ,äàîeè ìa÷ì éeàøä ãâa äî ©¤¤©¤¤¨¨§©¥§¨©Ÿ
,äàîeè ìa÷ì éeàøäayg m` d`neh lawl ie`x hytedyn xere ¨¨§©¥§¨

hyted `ly xer la` ,ceair jixv epi`y gihyl ea ynzydl eilr
,qeaik oerh epi` jkle ,ilkl ie`x epi`øæòìà éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨

,øîBà,jk `ed weqtdn cenildy,'ãâa'éì ïéàdf weqtn cenll ¥¤¤¥¦
ãâa àlà,qeaik oerhy ozyt e` xnvn ieyry÷N úBaøì ïépî ¤¨¤¤¦©¦§©©
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המשך עיאור למס' זעחים ליום שישי במ' ע



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡Î‡È‰Lk ‰ÈÏÚ BÁÈp‰Â „BÓÚÏ ‰˙ˆ¯Lk ‰ÈÏÚÓ ÈeNn‰ ÏËpL) ‰�eÚË BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡aL ÈÓ¦¤¨¦©¤¤§¥©¨§¤§§¨¤¤¤©¨¥¨¤¨§¤¨§¨©£§¦¦¨¤¨§¤¦

˙Îl‰Ó[81ÈLÁ‰L B‡¯nzLn‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ¯ÈÚ‰ ÏL ‰�BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk (¯ÈÚÏ CeÓÒ ‰ÎÏ‰ ‡È‰Lk C §©¤¤¤¤§¦§¤¦¨§¨¨¨¦§¤©¦©©¨¥©¦¨¤¨¦¤¨©¦§©¥

ÔBL‡¯‰[cq‰ÈÏÚÓ ÏËB�[dq.˙aMa ÌÏËÏËÏ ÌÈ¯zen‰ ÌÈÏk‰ ¨¦¥¥¨¤¨©¥¦©¨¦§©§§¨§©¨

‡Ïa ‰Áp‰ ‡È‰L ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ ‰„ÓÚ Ì‡Â ‰Áp‰ ‡È‰ ‰NÚz ‡lL È„k ¯ˆÁa ‰„ÓÚL Ì„B˜ ÌÏËÈ ‰ÏÈÁzÎÏe)§©§¦¨¦§¥¤¤¨§¨§¨¥§¥¤Ÿ©£¤¦©¨¨§¦¨§¨¥§¨§¤¦©¨¨§Ÿ

È¯ˆ ‰Ò�ÎpL Ì„B˜ ËÚÓ ÌL ‰„ÓÚL ¯ˆÁ‰ Á˙t È�ÙÏ ÚÈb‰Lk È¯‰L ‰¯È˜ÚÌ„B˜ ‰ÈÏÚÓ ÈeNn‰ ÏBhÈÏ ‰È‰ C £¦¨¤£¥§¤¦¦©¦§¥¤©¤¨¥¤¨§¨¨§©¤¤¦§§¨¨¦¨¨¦©¨¥¨¤¨¤

¯‡a˙pL BÓk ‰¯È˜ÚÂ ‰Áp‰ ‡È‰ ‰NÚz ‡lL È„k ¯ˆÁÏ Ò�kÏ ‰ÈÏ‚¯ ‰¯˜ÚL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ BÁÈp‰Ïe ‰cÓÚL¤¨§¨§©¦¨¤¨©©¤¨§¨©§¤¨¦¨¥©¨¥§¥¤Ÿ©£¤¦©¨¨©£¦¨§¤¦§¨¥

‰ÏÚnÏ[81.( §©§¨

˙aLa ‰�ÓÓ B„È¯B‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ ‰Ï‚Ú ÏÚ ‰È‰ Ì‡L ÔÈ‡Ò Â"ËÓ ¯˙BÈ ‡e‰ ÈeNn‰ Ì‡ elÈÙ‡Â[eq¯‡a˙iL BÓk ©£¦¦©¨¥¦§¦¤¦¨¨©£¨¨¨¨¨§¦¦¤¨§©¨§¤¦§¨¥

‚"Ï˘ 'ÈÒa[84ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ È�tÓ ‰Ê ÏÚ e¯Êb ‡Ï ‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÌB˜Ó ÏkÓ[85: §¦¦¨¨¥©©§¥¨Ÿ¨§©¤¦§¥©©©£¥©¦

·ÎÌÈÏÙB� ÌÈwO‰Â Ì‰a ÌÈ¯eL˜ ÌÈwO‰L Ûke‡‰ ÏL ÌÈÏ·Á‰ ˙‡ ¯ÈzÓ ÌÈˆ˜en‰ ÌÈ¯·c ‰ÈÏÚ LÈ Ì‡Â§¦¥¨¤¨§¨¦©§¦©¦¤©£¨¦¤¨¨¤©©¦§¦¨¤§©©¦§¦

Ì‰ÈÏ‡Ó[fq: ¥£¥¤
כאֿכב סעיפים בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ïåùàøä øîúùîä [ãñהתירו בחבילה מדוע עיון צריך -

המשתמרת לחצר עד לו התירו וכאן לביתו, עד לילך לו
לביתו עד התירו בבהמתו שגם ויתכן בלבד, ,82הראשונה

לדינא. וצ"ע
äéìòî ìèåð [äñצער משום מעליה ליטול חייב כלומר -

בשעה הבהמה צדי על יסמך שלא ליזהר וצריך חיים, בעלי

הכלים .83שנוטל

úáùá äðîî åãéøåäì [åñשלא אבל מצוה, לדבר אפילו -

- העגלה את לפרוק אין אורחים לצורך או מצוה לדבר
סאין. מט"ו הפחות במשא אפילו

íäéìàî íéìôåð [æñכשיש אלא התירו לא זה באופן גם -
העגלה גבי שעל במשא לא אבל חיים, בעלי .86צער

zetqede mipeiv

ג.81) סעיף כנ"ל
בשבת82) ליכנס חפץ אדם שאין קתני דמילתא שאורחא אלא

ט). ס"ק (קו"א טעונה בהמתו עם העיר רחוב לתוך
סכ"ד83) שכד (סי' חיים בבעלי בשבת להשתמש שאסור

וסכ"ה).
להורידם84) אסור עגלה על שהובאו יין של חביות ה: סעיף

שאין והוא מצוה לצורך או אורחים שם להושיב לא אם בשבת
סאין מט"ו יותר משוםבהן - מצוה לצורך גם להורידם אסור (שאז

(א.ה.)) יתירה האוצר.טרחא את במפנה שנתבאר כמו

ÎÒ"„כדלהלן85) ‰˘ 'ÈÒגבי מעל המשוי פורקין וכן :

שהוא דבר המשוי היה ואפילו חיים, בעלי צער משום הבהמה
ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי בטלטול ואסור מוקצה
אלא מוקצה טלטול איסור שאין מאליו נופל והוא אחר לצד
עליה המשוי להניח רשאי ואינו שי"א בסי' שיתבאר כמו בידיו
אם הפסד לו יגיע (ואם חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד

רס"ו). בסימן נתבאר המשוי יפול
ע"ש.86) הקודם, מהסעיף משמע כן

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

ÂËאו בארש"ט שקורין במשקה או בחומץ שנתבשלו וירקות
ברכת המרק על מברכין אין ממים חוץ אחר במשקה
כמותם חשובים ירקות מי שאין הראשונה סברא לפי הירקות
ג"כ ויאכלום בהם טעם שיתנו עד בהם שמבשלים מפני אלא
לאכלו לבדו המרק בשביל אלא הבישול היה לא אם אף והרי
ברכת עליו מברכין היו לא הבישול ע"י בו שנכנס הירקות בטעם
עצמו של טעם עוד משקה שאר או להחומץ שיש כיון הירקות
שלהם שטעם בדבש המרוקחים בפירות כמו עיקר זה טעם הרי
על אף הדבש ברכת ולא ברכתם עליהם ומברכים עיקר חשוב

כ שנתבשלו הירקותפי שמרק אמרו ולא בהם טעם שיתן די
למי אלא עצמם של הנאה טעם להם שאין במים אלא כמותם
עיקר אם האחרונה לסברא אבל ר"ד בסי' כמ"ש צמא שהוא
כמותם ונחשב אצלם בטל המרק הרי הירקות בשביל הבישול

שלהם: טעם עוד להם שיש אע"פ טעם בו משנתנו

ÊËמברכים אין האדמה פירות בין העץ פירות בין הפירות כל
נוטעים כן דעת שעל אכילתם בדרך אלא ברכתם עליהם
יותר טובים שהם מפני מבושלים לאכלם דרכם ואם אותם
כשהם גם לאכילה וראוים טובים שהם אע"פ מחיים מבושלים
אבל הבישול לאחר אלא ברכתם עליהם מברכים אין חיים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migaf(iriax meil)

.gqtd mc z` mcew
:ef digcl di`x `xnbd d`ian,éMà áøì àáñ àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¨¨§©©¦

à÷éc énð ïéúéðúîz` hgy xaky xaecny wiecn dpyndn mb ± ©§¦¦©¦©§¨
,cinzdéðz÷cenca qxnn `die' epipy ixdy ±'ícä ÷øfiL ãò §¨¨¥©¤¦¨¥©¨

èBçLiL ãò' éðz÷ àìå ,(ãéîz)cinzd z`÷øféåddpéî òîL ,'íc ¨¦§Ÿ¨¨¥©¤¦§§¦¨¥¨§©¦¨
.hgyp xak cinzdyk xaecny gken ±

:dpyna epipyïleëáed'åë ïéàMø íéðäk.ozlik`a zepyl §¨Ÿ£¦©¨¦
:`xnbd zl`eyàîòè éàîzlik`a zepyl xzeny mrhd dn - ©©£¨

.zepaxwd
cn cnlp df xac :`xnbd daiynàø÷ øîàxn`py dnn ±gi xacna) ¨©§¨

(gmiYzp Ll l`xUi ipa iWcw lkl' ,dpedk zepzn oipra,'äçLîì §¨¨§¥§¥¦§¨¥§§©¦§¨§¨
`ed ef daiz ly dxe`iae,äleãâì`id zepaxwd zlik`y ,xnelk ¦§¨
,ïéìëBà íéëìnäL Cøãk.evxiy dxev lka lek`l miklnd jxce §¤¤¤©§¨¦§¦

äðùî
øîàäøæòa ÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà ,ïBòîL éaømipdkl ¨©©¦¦§¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥¨£¨¨

,edelk`iyïéàdz`éøöì Càlà ,eäî ìBàL`ed i`ceøúBî ¥¨¦¦§©¤¨©
ìàøNé úBçðî é÷é÷ø,l`xyi ly miwiwx zgpn onyn x`ypd - §¦¥¦§¦§¨¥

,mipdkl lk`p x`yde ,ea dgyene ony bel dnr oi`ianyåok §
n x`ypd,òøBöî ìL ïîL âBìodkde ,ezxdh zepaxw mr e`iany ¤¤¤§¨

,mipdkl lk`p x`yde ,miipnid epf` jepze eizepeda lr epnn ozep
oke .el` `l` mipdkd zlik`l ycwna wlgznd ony oi`eíà¦

íéMéàä éab ìò ïzéð àeäL ïîL úéàø,gafnd iab lr xhwpy - ¨¦¨¤¤¤¦¨©©¥¨¦¦
ïéàdz`éøöì Càlà ,eäî ìBàL`ed i`ceúçðî é÷é÷ø øúBî ¥¨¦¦§©¤¨©§¦¥¦§©

íéðäkdlek dler `idy ,mipdk ly miwiwx zgpn onyn x`ypd - Ÿ£¦
,dzgiynn xzepd onyd mb jkitle ,gafnd lrån x`ypd okúçðî §¦§©

çéLî ïäkgafnd lr xhwen ,mei lk oiaixwd lecb odk iziagn - Ÿ¥¨¦©
oeik ,xg` ony epi` i`cey mrhde .odk zgpn lkkïéácðúî ïéàL¤¥¦§©§¦

gafnlïîL.dgpn oaxw `la envr ipta,øîBà ïBôøè éaø ¤¤©¦©§¥
,ïîL ïéácðúîycwna xhwpd e` lk`pd ony didiy okzi ok lre ¦§©§¦¨¤
.dacpa `aedy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migaf(iyiy meil)

CtLðmcdìòätöøä,dhigy xg`l cinBôñàå,dtvxdn ilka ¦§©©¨¦§¨©£¨
,cba lr fzip okn xg`leïéàïeòè.ñeaéky meynïéàïeòè,ñeaék ¥¨¦¥¨¦

àlàícìa÷úpLéìka,dhigyd xg`l zxyéeàøåäàfäìlr ¤¨¨¤¦§©¥©§¦§¨§©¨¨
gafnd.

àøîâ
:dpyna exkfedy mipicl minrhd z` zx`an `xnbdeðz,ïðaø ¨©¨¨

ìBëéæzéðïîøàeväìòãâaäàäéïeòè,ñeaékãeîìzøîBì`xwie) ¨¦©¦©©¨©©¤¤§¥¨¦©§©
(k eøùà'äfé,'Wcw mFwnA qAkY dilràìézøîàEìoerh mcy £¤¦¤¨¤¨§©¥§¨¨ŸŸ¨©§¦§

qeaikàlàéeàøa,äàfäìoerh epi` dndad x`evn fzipy mc jkle ¤¨§¨§©¨¨
.d`fdl ie`x epi`e ilka lawzp `ly oeik ,qeaikàéðz,CãéàìBëé ©§¨¦¨¨

æzéðmcdïî,ïøwäïîåãBñéäàäéïeòè,ñeaékãeîìzøîBìøLà' ¦©¦©¤¤§¦©§§¥¨¦©§©£¤
'äféoerh ,d`fdl cnerd mc wxy epicnll ,cizr oeyla azkpy ¦¤

,qeaikèøt[ueg-]äæìmcdøákLäfeädniiwzpe gafnd lr §¨§¤¤§¨¨
.qeaik oerh epi`y ezevn

:dpyna epipyCtLðìòätöøä'åëxg`le ,qeaik oerh oi` etq`e ¦§©©¨¦§¨
ilka lawzpy mc `l` qeaik oerh oi`y ,sqep oic `pzd dpy okn

.d`fdl ie`xe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migaf(iying meil)

úàæ'jk meyne ,qeaik oerh dnc oi`y z`hg yiy dyxta xen`d ' Ÿ
.qeaik oerh dnc oi`y serd z`hg z` mihrnn

:`xnbd dywnúéàø äîeopi`y zeiniptd ze`hg z` zeaxl ¨¨¦¨
.'z`f' herindn serd z`hg z` hrnle .'zxez' ieaixdn ,zelk`p
.z`hgd mc qeaik oica dyxta zeaezk opi` odipy `ld .jtidl `le

:`xnbd zvxzndéì äåä úBiîéðt [äîäa] úàhçc àøazñî¦§©§¨§©©§¥¨§¦¦£¨¥

éeaøìé,serd z`hg mc z` zeaxl xy`n ,qeaik oerh dnc didiy §©¥
dpevigd z`hgl dzaxwd dyrna dnec ziniptd z`hgy meyn

,dyxta daezkdïkLn d`a zinipt z`hgäîäaz`hgk ¤¥§¥¨
oke ,dpevigdúèéçLa ziyrp ziniptdïBôöz`hgk gafnd §¦©¨

,dpevigdåokúìa÷ici lr `ed dndad x`evn dncéìk,zxy §©¨©§¦
,dpevig z`hg oick
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

‡Îאומרים יש לאכילה ראויים שהם רטובים בעודן פלפלין
ויששמבר באילן גדלים שהם כיון העץ פרי בורא עליהם ך

ועיקר הואיל האדמה פרי בורא עליהם שמברכים אומרים
[כ]תבלין שחוקים רובם ויאכלו שיתייבשו דעת על הוא נטיעתם

ברכות וספק לפעמים מיעוטם אלא עצמם בפני נאכלין ואינן
לצאת האדמה פרי בורא יברך לכתחלה אבל בדיעבד להקל

הכל: לדברי

טוֿכא סעיפים האילן פירות דיני רב, סימן א חלק
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xe` dxez

באלקות תמידית התקשרות

.úéãéîúå úéçöð úåéäì êéøö åæ 'éàø úðéçáå
בלבו לעורר האדם צריך שבו הקבוע שהזמן אע"פ
מקום, מכל - התפלה בעת הוא לאלקות אהבה רגשי

אתחושיתראי'בחינת המעוררת (שהיא הנ"ל באלקות
להיות צריכה ותמידית.האהבה) הכרהנצחית כלומר,

להיות צריכה החיים, כל אמיתיות הוא השי"ת שרק זו
ותהי' כלל ממנו תזוז שלא עד כך כל בלבו חקוקה
במגע שבא דבר שבכל היינו אצלו, ותמידית" "נצחית
אלקות. היא האמיתית שחיותו ומכיר "רואה" יהא אתו

ìéñëäå" øîàð åéìò ,ãéîú äæá ìëúñî åðéàù éîå
."êìåä êùåçá

- זו אמת תמיד חי ואינו רואה שאינו אדם
כלה (דבר "מות" היא עצמו מצד העולם שגשמיות
מקור מהקב"ה אלא אינו חיים של ענין וכל ונפסד),
כי הולך", בחושך "והכסיל נאמר עליו - החיים כל
הרי זו באמת ולהכיר לראות שכל די לו שאין מאחר
"שאינו ב"חושך", הולך והוא "כסיל" נקרא הוא

[החיות הדבר אמיתית לראות האלקי],והאורמשתדל
החשך". אחר ונמשך לעיקר, החשך את ותופס

ãéîú äéäéù ,"åùàøá åéðéò íëçä" ïë ïéàù äî
.ä"á óåñ ïéà øåàî åîåé÷å åúåéç åéðéò ãâðì

רק הם וקיומו (שחיותו זו שהכרה מי משא"כ
"לנגד תמיד היא שהיאעיניומהקב"ה) היינו - "

" בחייוראי'בבחינת ופרט פרט שבכל באופן - אצלו "
אלי' ורק דבר, שבכל האלקית החיות הוא אצלו העיקר

"והחכם נאמר עליו - נמשך ",ראשובעיניוהוא

האלקית החיות היינו "ראשו", את תמיד ש"רואה"
דבר. שבכל

,ãéîú åáìá äòå÷ú ä"éåä úáäà 'éäú äëëå
÷æçå àìôð øù÷ íééç íéäìàá äøåù÷ åùôð äéäúå

.íéîìåò éîìåòìå ãòì

- חייך" ש"הוא - זו חושית ראי' בחינת כאשר
ה' אהבת "תהי' אזי באדם, ותמידית" "נצחית תהי'
ראי' ידי על כי תמיד", בלבו תקועה מחמתה] [הבאה

ב"קשר הקב"ה עם נפשו תתקשר וחזקזו לעדנפלא
עולמים". ולעולמי

øäåæá øëæðä øéãúå øéúé àúáåéúã àìéç ïéðò åäæå
.úéøáä íâô ïå÷úì ,ùåã÷ä

קדישא בברית דמשקר "מאן הקדוש: בזהר איתא
דקב"ה. בשמא משקר כאילו נש, דבר בבשרי' דחתים
בחילא לא אי דישראל, באלקא חולקא לי' לית .

שומר) שאינו (היינו שמשקר [מי יתיר" תדיר דתיובתא
משקר כאילו האדם, בבשר שחתומה קודש בברית
לא אם ישראל, באלקי חלק לו ואין הקב"ה, של בשמו

ויתירה]. תמידית תשובה של בכח

"בחילא שהוא זו תשובה ותדירוענין הואיתיר - "
מחמת הבאה הנ"ל, בהקב"ה והדביקות ההתקשרות

" ו"רואהשהאדם חיותותמיד" כל כי עיניו" לנגד
בכח היא שלו התשובה שאז - מהקב"ה הוא וקיומו
התקשרות היינו "תדיר", של ובאופן יותר, ובתוקף

אלקות.תמידיתודביקות עם

לפגם תיקון היא כזו התקשרות שדוקא לכך [הטעם

לפי הברית פגם מענין הגמור ההיפך שזהו לפי הוא הברית

את להבין כדי אך בסמוך); שיבאר (כמו הפנימי תוכנו

" של הפנימי אתהבריתפגםהתוכן לבאר רבינו מקדים - "

ה ענין כללות של הפנימי ."ברית"התוכן

פגם ולעומתו הברית שמירת של ענין ישנו כלומר:

בתניא רבינו ביאר תיקונו את (אשר פשוטו לפי הברית

ח));"(ח ד, ג, פרק התשובה באגרת שם ז. פרק סוף א

לפי הברית שמירת ענין רבינו מבאר כאן תוכנהואילו

והפנימי .הרוחני

שממשיך:] וזהו

.úåøù÷úä ïéðò àåä úéøá éë
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פירות אבל בדברו נהיה שהכל עליהם מברכים חיים כשהם
טובים הם אפילו חיים לאכלם ג"כ הוא אכילתם שדרך
בין חיים בין ברכתם עליהם מברכין מחיים יותר מבושלים

מבושלים.

מבושלים ולא חיים כשהם הוא אכילתם שדרך פירות ואפילו
בשביל ברכתם נשתנית לא לבשלם העולם רוב דרך שאין
הבישול אין חיים כשהם פרי לכלל שהגיעו שכיון שבישלם
שהם לגריעותא טעמם נשתנה שלא והוא מהם פרי תורת מבטל
חיים יותר טובים הם אם אבל חיים כמו מבושלים טובים
ירדו בטעמם לגריעותא אכילתם מדרך שנשתנו כיון ממבושלים
מבושלים: כשהם בדברו נהיה שהכל עליהם ומברכים ממעלתם

ÊÈשהיה מכמות הבישול ע"י לגמרי תארם נשתנה אם וכן
שנימוחו עד כך כל שנתבשלו כגון אכילתם בדרך בעודם
שהוא חי בעודנו שהיה כמות הפרי תאר עליהם שאין לגמרי
נהיה שהכל עליהם ומברכים ברכתם נשתנית אכילתו דרך
אע"פ מבושלים כשהם הוא אכילתם שדרך פירות אבל בדברו
אע"פ ברכתם נשתנית ולא בכך הוא אכילתם דרך שנימוחו

לגמרי. תארם שנשתנה

נשתנית לא עליהם הפרי תאר ועדיין לגמרי נימוחו לא ואם
שמיעכן תמרים כגון בכך אכילתם דרך שאין פי על אף ברכתם
כיוצא כל וכן גרעינם מהם שהוציא לאחר עיסה מהם ועשה ביד
נשתנית לא אעפ"כ בכך דרכם שאין אע"פ פירות משאר בהם
תארם נשתנה ולא הואיל העץ פרי בורא עליהם ומברך ברכתם

לגמרי.

אלא דק דק נטחן לא שאפילו חטים של לקמח דומות (ואינן
ואעפ"כ חיין קצת לאכילה וראויים חטים של טעם בו יש עדיין
אלא האדמה פרי בורא שהיא החטין ברכת עליו מברך אינו
בטחינתם לגמרי החטים תאר שנשתנה לפי בדברו נהיה שהכל
וכיוצא בתמרים משא"כ גמור כקמח דק דק נטחנו שלא אע"פ

עליהם[)].בהם פרי תאר עדיין שנתמעכו

ניכר שאינו עד ביותר שכתשו אגוז וכן שטחנן שומשמין אבל
ואין הואיל בדברו נהיה שהכל עליהם מברך ותארו במהותו

בכך. דרכם

מאד דקים שהן מנוקב כלי דרך שנתמעכו מבושלים קטניות וכן
כיון האדמה פרי בורא עליהם מברך בכף אותם מיעך אם [אבל]
בכך. אכילתם שדרך ועוד ותארן מהותן וניכר קיים שממשן

דרך הוא אם עליהם תארם שאין עד ביותר שנכתשו פירות וכן
שחוקים בשמים או (זנגבי"ל) כגון ברכתם נשתנית לא אכילתם
ברכתם נשתנית לא בדבש מרוקחים או (צוק"ר) עם ומעורבים

שחיקה. ע"י היא הבשמים אכילת שדרך מפני

לחתכם הוא אכילתם שדרך מפירות בהם וכיוצא ורדים וכן
שאין ביותר כתושים הם אפילו ברכתם עליהם מברכים ולרקחם
שאין מאחר אכילתם דרך זה גם כי כלל עליהם ניכר תארם
המרוקח אגוז אבל ריקוח בלא שלמים כשהם להאכל דרכם
נהיה שהכל עליו מברכים ותארו במהותו ניכר שאינו עד בדבש
כיוצא כל וכן ושלם חי בעודו הוא אכילתו ודרך הואיל בדברו
פרי בורא היא הורדים (וברכת חיים הנאכלים מפירות בו
הלונדריס וכן המה פרחים כי הפרי עיקר שאינן לפי האדמה

הפרי). עיקר אינו

עליהם ואין בבישול לגמרי שנימוחו פירות שאפילו אומרים ויש
ניכר ותארן מהותן שאין עד ביותר שנכתשו או כלל הפרי תואר

בכך. אכילתם דרך שאין אע"פ ברכתם נשתנית לא כלל

לו יש שהקמח לפי דק דק נטחן שלא חטים לקמח דומים ואינן
זורעים כן דעת שעל פריו עיקר וזה פת ממנו שעושין אחר עילוי
פריו לעיקר בא ולא פרי מכלל ויצא שנשתנה כיון לפיכך אותם
בדברו נהיה שהכל עליו לברך האדמה פרי ממעלת וירד נגרע
מוציאם שינויים אין פת מהם עושין שאין בפירות משא"כ

ברכתם. לשנות לגמרי פרי מתורת

שינויים הרי פת מהם לעשות אדם בני שדרך קטניות מיני אבל
בישולם אחר נשתנו אפילו הכל לדברי פריים מתורת מוציאם
חיים בעודן נשתנו שאם ואצ"ל פת מהם לעשות דרך אין שאז
שקורין קצת אותם שטוחנין טיטארק"י קטניות מיני כגון
עליו מברכין דייסא כעין מקמחן תבשיל ועושין גרופי"ן

שהכל.

שהרי האדמה פרי בורא עליו מברכין הראשונה לסברא (אבל
אכילתו דרך אינו מקטניות פת עשיית ואדרבא אכילתו דרך זהו

ר"ח. בסימן כמ"ש בדברו נהיה שהכל עליו מברכין שהרי

נהיה שהכל קטניות פת על שמברכים מה האחרונה ולסברא
נשתנה שהפת מפני זהו אחר עילוי לה שאין פי על אף בדברו
הנימוחים פירות או קמח משינוי יותר לגמרי פרי מתורת ויצא

ביותר). והנכתשים הנטחנים או

לכתחילה אבל בדיעבד להקל ברכה ספק זה בכל הלכה ולענין
הכל: לדברי לצאת בדברו נהיה שהכל יברך

ÁÈהטיגון קודם במים בישלו אפילו בדבש המטוגן אגוז
בדברו נהיה שהכל אז וברכתו לגריעותא טעמו ונשתנה
פרי בורא שהיא לברכתו חוזר הטיגון ע"י ונתקן כשחוזר אעפ"כ
שהכל היא הדבש וברכת הדבש ע"י הוא זה שתיקון ואף העץ
לתקנו אליו טפל והדבש עיקר חשוב הוא האגוז מקום מכל
בין האילן פירות בין מרוקחים פירות מיני בכל וכן ולהכשירו
בלא כלל לאכילה ראויים שאינן פירות ואפילו הארץ פירות
עיקר חשוב הדבש אין בהם וכיוצא ורדים כגון בדבש טיגון
זה והרי לאכילה הפרי להכשיר אלא בא אינו שהרי טפל אלא
ברכתו עליו שמברכין מבושל אלא חי לאכלו דרכו שאין כפרי

לאכילה: והכשירוהו בהם שנתבשל המים ברכת ולא

ËÈפירות אבל בישולם שנגמר בפירות אמורים דברים במה
מפני חיים כשהם הדחק ע"י אפילו לאכילה ראויים שאינם
ואפילו עיקר הוא הדבש דבש ע"י והכשירם בישולם נגמר שלא
מטעם בדברו נהיה שהכל עליהם מברך דבש בלא מטגנן אם
ירוקים בעודם בדבש שמבשלים אגוזים לפיכך למעלה שנתבאר
ואינם מרים הם שהרי בדברו נהיה שהכל עליהם מברכים ורכים

דבש: בלא כלל לאכילה ראוים

Îעד מימיהם ומבשלים אותן שסוחטין המתוקים קנים
יש אותן המוצץ וכן צוק"ר) (שקורין למלח וידמו שנקפאות
ויש פירות מי שאר כעל בדברו נהיה שהכל שמברך אומרים
ראויים הקנים ואין הואיל פירות מי לשאר דומין שאינן אומרים
פריים זהו מימיהם בשביל אלא אותם נוטעין ואין לאכילה
אבל בדיעבד להקל ברכות וספק העץ פרי בורא עליהם ומברכים

הכל: לדברי לצאת שהכל יברך לכתחילה
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‡Îאומרים יש לאכילה ראויים שהם רטובים בעודן פלפלין
ויששמבר באילן גדלים שהם כיון העץ פרי בורא עליהם ך

ועיקר הואיל האדמה פרי בורא עליהם שמברכים אומרים
[כ]תבלין שחוקים רובם ויאכלו שיתייבשו דעת על הוא נטיעתם

ברכות וספק לפעמים מיעוטם אלא עצמם בפני נאכלין ואינן
לצאת האדמה פרי בורא יברך לכתחלה אבל בדיעבד להקל

הכל: לדברי

טוֿכא סעיפים האילן פירות דיני רב, סימן א חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

xe` dxez

באלקות תמידית התקשרות

.úéãéîúå úéçöð úåéäì êéøö åæ 'éàø úðéçáå
בלבו לעורר האדם צריך שבו הקבוע שהזמן אע"פ
מקום, מכל - התפלה בעת הוא לאלקות אהבה רגשי

אתחושיתראי'בחינת המעוררת (שהיא הנ"ל באלקות
להיות צריכה ותמידית.האהבה) הכרהנצחית כלומר,

להיות צריכה החיים, כל אמיתיות הוא השי"ת שרק זו
ותהי' כלל ממנו תזוז שלא עד כך כל בלבו חקוקה
במגע שבא דבר שבכל היינו אצלו, ותמידית" "נצחית
אלקות. היא האמיתית שחיותו ומכיר "רואה" יהא אתו

ìéñëäå" øîàð åéìò ,ãéîú äæá ìëúñî åðéàù éîå
."êìåä êùåçá

- זו אמת תמיד חי ואינו רואה שאינו אדם
כלה (דבר "מות" היא עצמו מצד העולם שגשמיות
מקור מהקב"ה אלא אינו חיים של ענין וכל ונפסד),
כי הולך", בחושך "והכסיל נאמר עליו - החיים כל
הרי זו באמת ולהכיר לראות שכל די לו שאין מאחר
"שאינו ב"חושך", הולך והוא "כסיל" נקרא הוא

[החיות הדבר אמיתית לראות האלקי],והאורמשתדל
החשך". אחר ונמשך לעיקר, החשך את ותופס

ãéîú äéäéù ,"åùàøá åéðéò íëçä" ïë ïéàù äî
.ä"á óåñ ïéà øåàî åîåé÷å åúåéç åéðéò ãâðì

רק הם וקיומו (שחיותו זו שהכרה מי משא"כ
"לנגד תמיד היא שהיאעיניומהקב"ה) היינו - "

" בחייוראי'בבחינת ופרט פרט שבכל באופן - אצלו "
אלי' ורק דבר, שבכל האלקית החיות הוא אצלו העיקר

"והחכם נאמר עליו - נמשך ",ראשובעיניוהוא

האלקית החיות היינו "ראשו", את תמיד ש"רואה"
דבר. שבכל

,ãéîú åáìá äòå÷ú ä"éåä úáäà 'éäú äëëå
÷æçå àìôð øù÷ íééç íéäìàá äøåù÷ åùôð äéäúå

.íéîìåò éîìåòìå ãòì

- חייך" ש"הוא - זו חושית ראי' בחינת כאשר
ה' אהבת "תהי' אזי באדם, ותמידית" "נצחית תהי'
ראי' ידי על כי תמיד", בלבו תקועה מחמתה] [הבאה

ב"קשר הקב"ה עם נפשו תתקשר וחזקזו לעדנפלא
עולמים". ולעולמי

øäåæá øëæðä øéãúå øéúé àúáåéúã àìéç ïéðò åäæå
.úéøáä íâô ïå÷úì ,ùåã÷ä

קדישא בברית דמשקר "מאן הקדוש: בזהר איתא
דקב"ה. בשמא משקר כאילו נש, דבר בבשרי' דחתים
בחילא לא אי דישראל, באלקא חולקא לי' לית .

שומר) שאינו (היינו שמשקר [מי יתיר" תדיר דתיובתא
משקר כאילו האדם, בבשר שחתומה קודש בברית
לא אם ישראל, באלקי חלק לו ואין הקב"ה, של בשמו

ויתירה]. תמידית תשובה של בכח

"בחילא שהוא זו תשובה ותדירוענין הואיתיר - "
מחמת הבאה הנ"ל, בהקב"ה והדביקות ההתקשרות

" ו"רואהשהאדם חיותותמיד" כל כי עיניו" לנגד
בכח היא שלו התשובה שאז - מהקב"ה הוא וקיומו
התקשרות היינו "תדיר", של ובאופן יותר, ובתוקף

אלקות.תמידיתודביקות עם

לפגם תיקון היא כזו התקשרות שדוקא לכך [הטעם

לפי הברית פגם מענין הגמור ההיפך שזהו לפי הוא הברית

את להבין כדי אך בסמוך); שיבאר (כמו הפנימי תוכנו

" של הפנימי אתהבריתפגםהתוכן לבאר רבינו מקדים - "

ה ענין כללות של הפנימי ."ברית"התוכן

פגם ולעומתו הברית שמירת של ענין ישנו כלומר:

בתניא רבינו ביאר תיקונו את (אשר פשוטו לפי הברית

ח));"(ח ד, ג, פרק התשובה באגרת שם ז. פרק סוף א

לפי הברית שמירת ענין רבינו מבאר כאן תוכנהואילו

והפנימי .הרוחני

שממשיך:] וזהו

.úåøù÷úä ïéðò àåä úéøá éë
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

ממלא איהו . עלמין. כל סובב "איהו בזהר: איתא
עלמין". כל

פירוש:

ממנו ומתגלים הנמשכים "אורות" מיני שני יש
אין אור זהו כי עלמין", כל "סובב נקרא אחד אור ית'.
שייך אינו ולפיכך וגבול, מדה שום לו שאין ממש סוף

נתפס מובדלבתוךלהיות נשאר והוא העולמות,
עלמין". כל "סובב נקרא ולכן מהם, ומרומם

את להחיות כדי ית' ממנו הנמשך "אור" עוד ויש
" בשם הנקרא והוא כיממלאהנבראים, עלמין", כל

נברא כל בתוך ומתצמצם היורד מוגבל אלקי אור זהו
כל את "ממלא" שהוא באופן מדריגתו, לפי ונברא
נפש כדוגמת והוא להחיותם; והעולמות הנבראים
חי. לגוף אותו ועושה הגוף את ה"ממלאה" האדם,

הנפש "מה חז"ל הקב"הממלאהוכלשון כך הגוף את
העולם".מלא את

האור מן נמשך עלמין" כל ה"ממלא אור והנה,
עלמין" כל ה"סובב שאור ומאחר עלמין", כל ה"סובב
הנבראים, מגדר לגמרי ומובדל מוגבל, בלתי אור הוא
מובן - כלל אצלו מקום תופסים הנבראים שאין
מוגבל אור (שהוא עלמין" כל ה"ממלא אור שהמשכת
"צמצום" דורשת זה, מוגבל בלתי מאור כנ"ל), מאד,

מאד. עצום

והתקשרות "ברית" בחינת להיות צריכה "ולכן
היינו ולהמשיךשירצהלמעלה, להאיר זה בצמצום

דבחינת והמצומצמת המוגבלת החיות את ית' ממנו
עלמין". כל ממלא

שמבקשים גדול לגאון - דומה הדבר למה [משל
לפי שאינם ביותר, קטנים תלמידים עם ללמוד ממנו
לפי אלא הסוגיא את להבין מסוגלים ואינם כלל, ערכו
חזקה סיבה להיות שצריכה ובשטחיות, פשוטה
ללמוד עצמו את ולצמצם להוריד ירצה שבגללה

עמהם].

- ברית" בחינת וקיים, חי "אֿל דמדת הענין וזהו
עלמין כל סובב מבחינת החיות וממשיך "המקשר הוא
שהוא מוגבל, הבלתי עצמו ב"ה סוף אין אור [היינו
ממלא [בחינת] להיות העולמות] מגדר לגמרי מובדל
איש". בשר כל ורוח חי כל נפש להחיות עלמין, כל

האדם (התקשרות לעניננו גם מובן ומזה -

היא הקב"ה שהנהגת היות "ברית"): בבחינת לאלקות

התקשרות ידי "על לכן, מדה, כנגד מדה של באופן
שתהי' למעלה", "מלמטה חיים באלקים האדם נפש

התק כן גם גורם תמיד, בלבו תקועה ה' שרותאהבת
החיות לנו משפיע ית' הוא להיות למטה", "מלמעלה
ישראל לבית טוב ורב עליון וחפץ וחשק פנים ".בהארת

כלומר:

בבחינת הקב"ה עם מתקשר שהאדם ידי על
כנגד מדה גורם, הוא הרי למעלה, מלמטה "ברית"
מלמעלה "ברית" בבחינת אליו מתקשר שהקב"ה מדה,
החיות לנו להשפיע חפץ ית' "שהוא היינו למטה,
בברכת שאומרים הטעם ("וזהו העולמות" להחיות

" חיהמילה שלמטהאֿל הברית ידי על כי כו'", חלקנו
המשכת התקשרות שהוא ברית בחינת למעלה נתעורר
כל ממלא לבחינת עלמין כל סובב מבחינת החיות
בחינה על המורה חי" "אֿל שם בחינת והוא עלמין,

זו").

הברית לפגם שהתיקון - ראשון לענין חוזר [ועתה

הקצה), אל הקצה (מן לבו מהפך שהאדם ידי על הוא

וחיותו" בשרשו נפשו שהתנאילדבקה רבינו, ומוסיף - "

הוא:] בזה

éúîà úå÷áã 'éäúù[ת]éãéîúå[ת]øéúé" åäæå ,
."øéãúå

להיות צריכה בהקב"ה, האדם ודביקות התקשרות
"דביקות היינו "ברית", של ותמידיתבאופן ",אמיתית

הברית פגם על והתקון התשובה היא כזה באופן רק כי
הזה); העולם בתאוות (התקשרות הרוחני

חילא לעיל), (שהובאו בזהר הלשונות וכשתי
" ותדירדתיובתא היינויתיר":יתיר - ורב) גדול (בכח

["דביקות הנפש מיצוי "עד תהי' שההתקשרות
-וממילא"];אמיתית כן גם כיתדירהיא ["תמידית"],

מכיון כלומר: זו". בבחינה שכחה כלל שייך לא
הרי הנפש") מיצוי ("עד נפשו בעצם לו נוגע שהענין
האדם שאין (כמו שכחה בזה שייך לא ממילא בדרך

עצמו). את לשכוח יכול

úòùá äáäàä úà øøåòî àåäù äæá éã àìå
øçàå ,äæá àöåéëå äìôúä.úøáåòå úôìåç êë

האהבה את לעורר האדם של שביכולתו אע"פ
התבוננות ידי על התפלה בשעת בשכלולאלקות

"חולפת תהי' שהאהבה יתכן מקום מכל ית', בגדולתו
למשא בשוק "הולך כשאדם התפלה, אחר ועוברת"
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"ענין היא "ברית" וכמוהתקשרותמשמעות ;"

התקשרות הוא שענינה אנשים שני בין ברית" "כריתת
דבר ששום באופן ונצחי, תמידי בקשר יחד שניהם של
הוא [וכן שביניהם הקשר את להחליש יוכל לא בעולם
נתפס הנפש שעומק פשוטו, לפי קודש" "ברית בענין

בו]. וקשור

åùøùá åùôð úåøù÷úä ïéðò àåä ,äùåã÷áå
.åúåéçå

הברית היא - "בקדושה" (התקשרות) הברית ענין
והיא ובנ"י, הקב"ה האלקיתהתקשרותבין הנפש

(ב חיים בקשרוחיותהשרשהבאלקים הנפש) של
ונצחי. תמידי

ביאור: ליתר

הבא "התקשרות" של כח ישנו האלקית בנפש
דברים עם מתקשר האדם ידו ועל הנפש, מעומק

בקשר לו בהםחזקשמחוצה שדבוק באופן תמידמאד

הרי אלקות עם כזאת התקשרות מגלה האדם וכאשר -
ההתקשרות את ששומר היינו, הברית", "שומר הוא

הקב"ה. עם שלו התמידית

גם מתבטאת הנפש, מעומק באלקות זו [התקשרות
עם קשור כשאדם כי כפשוטה, הברית" ב"שמירת
הברית", "שומר הוא הרי נפשו עמקי בכל הקב"ה

כנ"ל]. בזה, קשור הנפש עומק שהרי

úååàúá úåøù÷úää àåä ,äæ úîåòì äæ ,êôäáå
.íãà éðá úåâåðòúå äæä íìåò

התקשרות של כח הקדושה בנפש שיש כשם
גם התקשרות של כח יש כן כמו (כנ"ל), לאלקות
"ההתקשרות והיא זה") לעומת ("זה הבהמית בנפש

אדם". בני ותענוגות הזה עולם בתאות

" ענין האדםפגםוזהו כאשר - ברוחניות הברית"
עם נפשו של ה"התקשרות" את ומפריד מחליש
הזה עולם בתאוות עצמו את שמקשר ידי על אלקות,
מאחר כי היתר; תאוות "ואפילו גשמיים, ותענוגים

הוא זו בשעה הרי אחר, בדבר מקושר נפרדשהוא

-מהשי"ת הנ"ל" התקשרות במדת פוגם [הוא] והרי ,
הברית". "פגם נקרא ולכן

התקשרות ידי על מאלקות זה בהבלי[ומפירוד
במדת הפגם להסתעף יכול גשמיים, ותענוגים העולם

רח"ל]. כפשוטו, קודש" ברית אות ה"יסוד

ïî ,êåôäì êåôäî åáì êôäì àåä ïå÷éúä ïëìå

åùøùá åùôð ä÷áãì ,ùîî äö÷ä ìà äö÷ä
.'úé åðîî êùîðä åúåéçå

בתאוות ההתקשרות - הברית" "פגם את לתקן כדי
את לעקור (היינו ושרשו מעיקרו - הזה סיבתעולם

"מן ההפכי, לקצה לבו" "להפוך האדם צריך הדבר),
בשרשה נפשו שיקשר היינו ממש", הקצה אל הקצה
היינו "ברית", של באופן חיים באלקים ומקורה
ידי על באה זו והתקשרות ונצחית, תמידית דביקות
שבכל והטוב שהחיים בכך תמידית והסתכלות ראי'

שבו. האלקית החיות היא דבר

בזהר הנזכר ותדיר יתיר דתיובתא חילא ענין ו"זהו
כנ"ל. הברית", פגם לתקון הקדוש

ידי שעל המוסגר), מאמר (כעין רבינו מוסיף [כאן

הקב עם מתקשר ""שהאדם בבחינת (מדה"בריתה הרי ,

הקב גם מדה) ""כנגד בבחינת אליו מתקשר ."בריתה

שממשיך:] וזהו

.úéøá úðéçá ,"íé÷å éç ìà" àåäù
להחיות ית' ממנו הנמשך החיות ומקור" "שורש
ית' שממנו שם על וקים" חי "אֿל נקרא - העולמות
נקרא והוא העולמות, כל וקיום" "חיות נמשכים

ברית". "בחינת

פירוש:

התקשרות של (כח "ברית" בחינת שיש כשם
של זו מדה העליונות במדות יש כך - באדם עמוקה)
הסוד בתורת כמבואר ברית"), ("בחינת "התקשרות"
היסוד מדת על מורה וקיים" חי "אֿל והתואר שהשם
והתקשרות. ברית שענינה שלמעלה, ספירות) (שבעשר

את "מקשר" שהקב"ה הוא זו התקשרות וענין
ידי שעל - והנבראים העולמות עם כביכול עצמו
חיותם את לנבראים ממשיך הקב"ה זו "התקשרות"

ומבאר). שהולך (כפי וקיומם

" וקיים[כי חי הוא:]אֿל "

ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî úåéçä êéùîîå øù÷îä
çåøå éç ìë ùôð úåéçäì ,ïéîìò ìë àìîî úåéäì

.ùéà øùá ìë
חי כל נפש "להחיות - לנבראים החיות המשכת
את "מקשר" שהקב"ה בכך תלוי' - איש" בשר כל ורוח

עלמין".בחינת כל "ממלא בחינת עם עלמין" כל "סובב

(בקיצור): הדברים וביאור

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



קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממלא איהו . עלמין. כל סובב "איהו בזהר: איתא
עלמין". כל

פירוש:

ממנו ומתגלים הנמשכים "אורות" מיני שני יש
אין אור זהו כי עלמין", כל "סובב נקרא אחד אור ית'.
שייך אינו ולפיכך וגבול, מדה שום לו שאין ממש סוף

נתפס מובדלבתוךלהיות נשאר והוא העולמות,
עלמין". כל "סובב נקרא ולכן מהם, ומרומם

את להחיות כדי ית' ממנו הנמשך "אור" עוד ויש
" בשם הנקרא והוא כיממלאהנבראים, עלמין", כל

נברא כל בתוך ומתצמצם היורד מוגבל אלקי אור זהו
כל את "ממלא" שהוא באופן מדריגתו, לפי ונברא
נפש כדוגמת והוא להחיותם; והעולמות הנבראים
חי. לגוף אותו ועושה הגוף את ה"ממלאה" האדם,

הנפש "מה חז"ל הקב"הממלאהוכלשון כך הגוף את
העולם".מלא את

האור מן נמשך עלמין" כל ה"ממלא אור והנה,
עלמין" כל ה"סובב שאור ומאחר עלמין", כל ה"סובב
הנבראים, מגדר לגמרי ומובדל מוגבל, בלתי אור הוא
מובן - כלל אצלו מקום תופסים הנבראים שאין
מוגבל אור (שהוא עלמין" כל ה"ממלא אור שהמשכת
"צמצום" דורשת זה, מוגבל בלתי מאור כנ"ל), מאד,

מאד. עצום

והתקשרות "ברית" בחינת להיות צריכה "ולכן
היינו ולהמשיךשירצהלמעלה, להאיר זה בצמצום

דבחינת והמצומצמת המוגבלת החיות את ית' ממנו
עלמין". כל ממלא

שמבקשים גדול לגאון - דומה הדבר למה [משל
לפי שאינם ביותר, קטנים תלמידים עם ללמוד ממנו
לפי אלא הסוגיא את להבין מסוגלים ואינם כלל, ערכו
חזקה סיבה להיות שצריכה ובשטחיות, פשוטה
ללמוד עצמו את ולצמצם להוריד ירצה שבגללה

עמהם].

- ברית" בחינת וקיים, חי "אֿל דמדת הענין וזהו
עלמין כל סובב מבחינת החיות וממשיך "המקשר הוא
שהוא מוגבל, הבלתי עצמו ב"ה סוף אין אור [היינו
ממלא [בחינת] להיות העולמות] מגדר לגמרי מובדל
איש". בשר כל ורוח חי כל נפש להחיות עלמין, כל

האדם (התקשרות לעניננו גם מובן ומזה -

היא הקב"ה שהנהגת היות "ברית"): בבחינת לאלקות

התקשרות ידי "על לכן, מדה, כנגד מדה של באופן
שתהי' למעלה", "מלמטה חיים באלקים האדם נפש

התק כן גם גורם תמיד, בלבו תקועה ה' שרותאהבת
החיות לנו משפיע ית' הוא להיות למטה", "מלמעלה
ישראל לבית טוב ורב עליון וחפץ וחשק פנים ".בהארת

כלומר:

בבחינת הקב"ה עם מתקשר שהאדם ידי על
כנגד מדה גורם, הוא הרי למעלה, מלמטה "ברית"
מלמעלה "ברית" בבחינת אליו מתקשר שהקב"ה מדה,
החיות לנו להשפיע חפץ ית' "שהוא היינו למטה,
בברכת שאומרים הטעם ("וזהו העולמות" להחיות

" חיהמילה שלמטהאֿל הברית ידי על כי כו'", חלקנו
המשכת התקשרות שהוא ברית בחינת למעלה נתעורר
כל ממלא לבחינת עלמין כל סובב מבחינת החיות
בחינה על המורה חי" "אֿל שם בחינת והוא עלמין,

זו").

הברית לפגם שהתיקון - ראשון לענין חוזר [ועתה

הקצה), אל הקצה (מן לבו מהפך שהאדם ידי על הוא

וחיותו" בשרשו נפשו שהתנאילדבקה רבינו, ומוסיף - "

הוא:] בזה

éúîà úå÷áã 'éäúù[ת]éãéîúå[ת]øéúé" åäæå ,
."øéãúå

להיות צריכה בהקב"ה, האדם ודביקות התקשרות
"דביקות היינו "ברית", של ותמידיתבאופן ",אמיתית

הברית פגם על והתקון התשובה היא כזה באופן רק כי
הזה); העולם בתאוות (התקשרות הרוחני

חילא לעיל), (שהובאו בזהר הלשונות וכשתי
" ותדירדתיובתא היינויתיר":יתיר - ורב) גדול (בכח

["דביקות הנפש מיצוי "עד תהי' שההתקשרות
-וממילא"];אמיתית כן גם כיתדירהיא ["תמידית"],

מכיון כלומר: זו". בבחינה שכחה כלל שייך לא
הרי הנפש") מיצוי ("עד נפשו בעצם לו נוגע שהענין
האדם שאין (כמו שכחה בזה שייך לא ממילא בדרך

עצמו). את לשכוח יכול

úòùá äáäàä úà øøåòî àåäù äæá éã àìå
øçàå ,äæá àöåéëå äìôúä.úøáåòå úôìåç êë

האהבה את לעורר האדם של שביכולתו אע"פ
התבוננות ידי על התפלה בשעת בשכלולאלקות

"חולפת תהי' שהאהבה יתכן מקום מכל ית', בגדולתו
למשא בשוק "הולך כשאדם התפלה, אחר ועוברת"
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חיות בגלוי ההעלם מן במוח להתגלות שתשוב הנפש את
המאכל שע"י החיות מן הרבה למעלה והוא יותר ואור
רק היינו המוח כלי גם יתחזק המאכל שע"י ע"פ (שאף
או"כ בבחי' השכליי' לצורה חומר שהוא המוח בחיצוניות
כלחם כו' לאישי לחמי דכתיב דקרבנות הלחם שרש והוא

שרש וע"כ כו' מוחא שליטין ג' בענין וכידוע המוח שמחזק
הוא ויחידה דחי' מקיף בחי' אבל בחכמה ואוכלים הלחם
שלמעלה הקטרת והוא הנפש לעצם שמשיב הריח בבחי'
פנימית בחי' שהוא כו' נהנית שהנשמה שז"ש הקרבנות מן

וד"ל: כו' דחכמה מ"ה בכח להאיר ומקור

dkepgd xry
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דלפיעדי‡Íג) מלך יהי' ג"כ שהמשיח מהו צ"ל ין
בב"א משיח ביאת בזמן כי קשה פ"א משנת"ל
(ישעי' ה' את דעה הארץ ומלאה כמ"ש ת"ח בנ"י כל יהיו
ל"א (ירמי' רעהו את איש עוד ילמדו ולא וכתי' ט') י"א
המצוה על קשה וכן למלך. צריכים למה וא"כ ל"ג)
וא"כ לכולנו א' תורה והלא בישראל מלך למנות שבתורה
אך פ"א. משנת"ל לפי קשה וא"כ בכך נצטוו ת"ח גם
הגם ת"ח על גם מלוכה בחי' שייך דבאמת הענין
ביטול בבחי' להיות נצרכים ואינן ה' בתורת שמשכילים
נעלית. יותר מלוכה בחי' שהיא אלא פ"א הנ"ל ע"ד כעבד
מחיל ילכו וכמאמר גבול בלי בחי' היא התורה כי והענין
ותכלית קץ אין מדריגות בחי' שיש ח') פ"ד (תלים חיל אל
והנה התורה, השגת באופן עילוי אחר עילוי בבחי' הכל
ע"י והיינו התורה פנימי' בהשגת אלקות גילוי יהי' לע"ל
שהי' מה גם העם לכל התורה פנימי' ילמוד שהוא משיח
כי יותר יכיר בעצמו הוא בודאי אעפ"כ אכן בהעלם, כעת
כי העם לכל וללמד לגלות יכול בעצמו שמשיג מה כל לא
ענין דכמו מלך, נק' זו בחי' מחמת והנה להשיג יוכלו לא
שהוא מה היינו הביטול בחי' רק הוא שלמטה המלוכה
בטוב בשכלו שמתיישב לדבר כי שכלו מהגבלת למעלה
בלא גם שהרי המלך לפקודת ע"ז צריך אין ודעת טעם
אלא בעיניו הוא וטוב עצמו מצד הדבר נכון מצותו
ממנו פלאי והוא שכלו נגד שהוא דבר על רק הוא הפקודה
אותה לקיים מוכרח והגזירה הפקודה מצד שאעפ"כ
(וטעמו המלך לב יודע אינו כי המלך לרצון רצונו ומבטל
שלו החכמה מן למעלה לגבי ביטול בחי' וה"ז הכמוס)
שאצלו המלך לגזירת שומע בשכלו מתיישב שאינו שאע"פ
התורה בענין ג"כ יובן ועד"ז טעם. טוב לו ויש הוא נכון
ציצית כמו המושגים הם המצות וחוקים מצות בה שיש
שצמר ושעטנז אדומה פרה כמו הם והחוקים ותפילין,
רק משי עם מהם א' כל וכן שרי לחודי' חד כל ופשתים
יתגלו תורה טעמי והנה כו'. תלבש לא יחדיו ופשתים צמר

לאין יותר הרבה יתגלה בעצמו לו אכן המשיח ע"י לע"ל
הנה בו וכמ"ש לעם לגלות הוא שיוכל ממה ותכלית קץ
ה' והם י"ג) נ"ב (ישעי' מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
שיהי' אדם אותיות מאד וגבה כו' מאברהם ישכיל עליות
יותר, יתגלה למשיח כי ח"ע שהוא מאדה"ר גם למעלה
כולם אז שיהיו הגם ישראל על מלך ג"כ משיח יהי' ולכן
הרי מ"מ להם יתגלה התורה טעמי שגם עד ת"ח במדריגת
בחי' יהא אלא להם יתגלה למשיח שיתגלה מה כל לא
היא שהמלוכה עליהם מלך בשם נק' זה ומצד עליהם מקיף
כך הוא הקבלה ועפ"י המקבל. של השכל מן שלמעלה מה
דאצילות מל' תתאה מלך עליהם יש דבי"ע הנבראים כי
שלמעלה מה הוא עתיק בחי' והיינו לבריאה עתיק שנעשה
ונבדל שנעתק ה') ט' (איוב הרים המעתיק מלשון מהשכל
בבחי' הוא אלא בי"ע עולמות שבג' הנבראים השגת מן
מבטל שהעבד העבד על המלך גזירת כמשל עליהם מקיף
דאצי' מל' בשם זה ונק' כו' מהשגתו למעלה הוא כי רצונו
אין לזו"נ אחים הנק' דאצי' הנשמות לגבי אבל בי"ע, על
להספי' ממש אחים נק' שהרי כלל והעלם מקיף בחי' זה
שמל' מה והוא מקיף בחי' יש עליהם גם הרי ומ"מ כנ"ל
שמתנשא מה דאצי' עתיק פי' לאצילות עתיק נעשה דא"ק
ונעתק דאצי' מדות שהם עילאי' יומי' הם עולם מימות
המל' בחי' הוא מהשגתם נעלה מאד והגבה מהם ונבדל
מא"ד וגבה וזהו המשיח שרש יהי' ושם אצילות על דא"ק
(תלים לו נתתה ממך שאל חיים נאמר ועליו בו שנאמר
חיים שקבל דאצי' ממל' שהי' בדוד כמו ולא ה') כ"א
משא"כ פ"ב כנ"ל דאצילות הספי' שהם והאבות מאדה"ר
בחי' יהי' זה ומצד כו' בעצמו הא"ס אתה נתת במשיח
מצות טעמי שיתגלו והגם ת"ח שיהיו הגם ישראל על מלך
מה מפני ומלך רב נק' ולכן לו. שיתגלה מה כל לא אבל
מה ומפני רב נק' יהי' לישראל בהשגה מצות טעמי שיגלה
עוד ג"כ יובן ועד"ז מלך נק' עליהם מקיף בבחי' שישאר

והמ"י: כו' לא"ק כתר דא"ס מל' ענין
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המחי' ה' על לבו ששוכח פרנסתו, בטרדות ומתן
נפשו".

גרידא, כזה באופן האהבה את לעורר די לא ולכן
לאלקות מקושר יהי' שהאדם היא התפלה תכלית כי

להיותתמיד צריכה ולכן כולו; היום כל במשך ,

של באופן התפלה בשעת באלקות ראי'ההתבוננות

הואחושית שהקב"ה בכך חזקה "הסתכלות" היינו -

זו שהכרה - הנבראים כל של האמיתיים ה"חיים"
כמו מוגבל, בזמן רק (לא בנפש חקוקה להיות יכולה
ועל כולו, היום כל במשך אלא) בלבד, התפלה שעת

ותמידית". אמיתית ל"דבקות יבא זה ידי

åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ áéúëãë
ãòå ë"àùî ,áéúë ãòì ïåëú úîà úôùå .úîàá

:'åë äòéâøà
לכל ה' "קרוב נאמר זו תמידית דביקות על

יקראוהו אשר לכל ה"אמת"באמתקוראיו, ענין :"

ענין הוא אלא) בלבד, השקר שלילת (אינה
ואינותמידיתה" תמידי קיום לו יש אמיתי דבר כי ,"

ועובר; חולף

תכון אמת "שפת בכתוב הפנימי הפירוש וזהו
דיבורים שרק היינו שקר", לשון ארגיעה ועד לעד,

"שפת נקראים לעד") ("תכון לעד ",אמתהקיימים

("ועד בלבד קצר ולזמן לרגע הקיימים הדיבורים אבל
"לשון נקראים "אמת"שקרארגיעה") של הגדר כי - "

לעד". "יכון תמידי, שהדבר הוא

לכל קוראיו לכל ה' "קרוב הכתוב אומר זה ועל
יקראוהו בשעתבאמתאשר לה' שהקריאה ידי שעל - "

דביקות שתפעל באופן היינו "באמת", תהי' התפלה
ושינוי נפילה "בלי כולו, היום כל במשך תמידית,
היא קוראיו)", (לכל ה' "קרוב להיות זוכים - כלל"
מדה, כנגד במדה האדם אל הקב"ה של ה"התקשרות"

כנ"ל.

שה"ראי' ידי על להגיע ניתן זו ול"אמת"
"שיהי' תמידית, תהי' באלקות לנגדתמידהחושית"

וקיומו חיותו ב"ה".עיניו סוף אין מאור
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קודםÚÓÂ˙‰(כה) נרות ב' דהטבת הסדר ענין להבין יש
דהנה כו' מאדך כל ענין שזה כו' לקטרת
נשמה לגבי ורוח רוח לגבי מרכבה דנפש נר"נ בסדר ידוע
שזהו נפשיך לבכל מגיע לבבך דבכל שמאהבה וכמו כו'
דבכל אהבה אחר כך כנ"ל נרות לב' שקודם התמיד דם
הוא מאדך דבכל הפשוט פי' דהנה מאדך לבכל מגיע נפשך
כו' מגופו עליו חביב שממונו אדם לך שיש ממונך בכל
מן יקרה שהנפש ואע"פ מיגיעו שהיא הצדקה מצות והוא
יותר הרבה בממונו הצדקה במעשה רב כח יש מ"מ הממון
ומאיר ה' נר נק' אלקי' שהנפש הגם כי כו' ונפשו מגופו
שמשכלת השכלית נפש ונק' התפעלות ברוב ולבו במוחו
רק שאינו אע"פ בצדקה המעשה מ"מ כו' אלקות בהשגה
עיקר מכל יותר עליון שרש לה יש בלבד גשמית עשי'
כו' בנשמ' אור תוסיף שעי"ז עד שבמוח הנשמ' אור ומקור
תעלה אדם בחי' עיקר שהוא הנשמ' עליית עיקר וכל
הוא כו' בי"ה גם להאיר והיינו אדם מבחי' מעלה למעל'
הויה פני שיאיר פניך אחזה בצדק כמ"ש הצדקה ע"י
צדקך לפניך והלך א' וכן אליך פניו ה' יאר כמ"ש בנשמה
וראי' בכתובים רבות וכה"ג כו' גוי תרומם צדקה וכתיב
צדקה בשם נק' המצות שכל שמצינו מה הוא לזה הכללית

באברהם וכן כו' לעשות נשמור כי לנו תהיה וצדקה וכמ"ש
רק עיקרן שהמצות לפי כו' צדקה לעשות כו' יצוה אשר
שהוא גם העיקר הוא והמעשה לבד בפ"מ המעשה בבחי'
נתגלה לא מצות טעמי כי כונה א"צ מצות וכמ"ד כונה בלא
תחלתן שנעוץ מפני כו' ישקני ע"פ כדפרש"י לע"ל רק עתה
זה כי שמור מצותיו ואת כו' דבר סוף וכמ"ש דוקא בסופן
כח בה נעוץ הכל סוף בבחי' להיות' שהמעשה האדם כל
כי וז"ש נשמה שנק' דאדם מ"ה כח לחכמה שקדם התחלה
סממני הי"א דהנה הקטרת ענין וזהו וד"ל האדם כל זה
כלל מאכל טעם בהן שאין בעלמא דומם בחי' הן הקטרת
המחבר כמאכל בגוף הנפש חיות חיבור מהם להיות שא"א
נתונין כאשר חזק ריח בהן שיש רק הנפש הוא הדם חיות
לבחי' דהיינו הנפש את המשיב הריח והוא האש ע"ג
שתשוב עד כו' אליו רוחו שתשוב כמו ממש הנפש עצמות
הנשמה ששם שבראש דחכמה המוח בכלי אור להוסיף
אין כי הגוף ולא ממנו נהנית שהנשמה בריח שאמר וזהו
הנשמה אבל לדם שנהפך מאכל ע"י רק חיותו מקבל הגוף
כי כו' הנפש את שמשיב הריח ע"י הנפש עצם מן חיותה
במוח הנפש אור גלוי ראשית להיות הוא הריח פעולת
שתשיב מה והיינו המוח מן בהסתלקות תהיה ולא שבראש
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חיות בגלוי ההעלם מן במוח להתגלות שתשוב הנפש את
המאכל שע"י החיות מן הרבה למעלה והוא יותר ואור
רק היינו המוח כלי גם יתחזק המאכל שע"י ע"פ (שאף
או"כ בבחי' השכליי' לצורה חומר שהוא המוח בחיצוניות
כלחם כו' לאישי לחמי דכתיב דקרבנות הלחם שרש והוא

שרש וע"כ כו' מוחא שליטין ג' בענין וכידוע המוח שמחזק
הוא ויחידה דחי' מקיף בחי' אבל בחכמה ואוכלים הלחם
שלמעלה הקטרת והוא הנפש לעצם שמשיב הריח בבחי'
פנימית בחי' שהוא כו' נהנית שהנשמה שז"ש הקרבנות מן

וד"ל: כו' דחכמה מ"ה בכח להאיר ומקור

dkepgd xry
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דלפיעדי‡Íג) מלך יהי' ג"כ שהמשיח מהו צ"ל ין
בב"א משיח ביאת בזמן כי קשה פ"א משנת"ל
(ישעי' ה' את דעה הארץ ומלאה כמ"ש ת"ח בנ"י כל יהיו
ל"א (ירמי' רעהו את איש עוד ילמדו ולא וכתי' ט') י"א
המצוה על קשה וכן למלך. צריכים למה וא"כ ל"ג)
וא"כ לכולנו א' תורה והלא בישראל מלך למנות שבתורה
אך פ"א. משנת"ל לפי קשה וא"כ בכך נצטוו ת"ח גם
הגם ת"ח על גם מלוכה בחי' שייך דבאמת הענין
ביטול בבחי' להיות נצרכים ואינן ה' בתורת שמשכילים
נעלית. יותר מלוכה בחי' שהיא אלא פ"א הנ"ל ע"ד כעבד
מחיל ילכו וכמאמר גבול בלי בחי' היא התורה כי והענין
ותכלית קץ אין מדריגות בחי' שיש ח') פ"ד (תלים חיל אל
והנה התורה, השגת באופן עילוי אחר עילוי בבחי' הכל
ע"י והיינו התורה פנימי' בהשגת אלקות גילוי יהי' לע"ל
שהי' מה גם העם לכל התורה פנימי' ילמוד שהוא משיח
כי יותר יכיר בעצמו הוא בודאי אעפ"כ אכן בהעלם, כעת
כי העם לכל וללמד לגלות יכול בעצמו שמשיג מה כל לא
ענין דכמו מלך, נק' זו בחי' מחמת והנה להשיג יוכלו לא
שהוא מה היינו הביטול בחי' רק הוא שלמטה המלוכה
בטוב בשכלו שמתיישב לדבר כי שכלו מהגבלת למעלה
בלא גם שהרי המלך לפקודת ע"ז צריך אין ודעת טעם
אלא בעיניו הוא וטוב עצמו מצד הדבר נכון מצותו
ממנו פלאי והוא שכלו נגד שהוא דבר על רק הוא הפקודה
אותה לקיים מוכרח והגזירה הפקודה מצד שאעפ"כ
(וטעמו המלך לב יודע אינו כי המלך לרצון רצונו ומבטל
שלו החכמה מן למעלה לגבי ביטול בחי' וה"ז הכמוס)
שאצלו המלך לגזירת שומע בשכלו מתיישב שאינו שאע"פ
התורה בענין ג"כ יובן ועד"ז טעם. טוב לו ויש הוא נכון
ציצית כמו המושגים הם המצות וחוקים מצות בה שיש
שצמר ושעטנז אדומה פרה כמו הם והחוקים ותפילין,
רק משי עם מהם א' כל וכן שרי לחודי' חד כל ופשתים
יתגלו תורה טעמי והנה כו'. תלבש לא יחדיו ופשתים צמר

לאין יותר הרבה יתגלה בעצמו לו אכן המשיח ע"י לע"ל
הנה בו וכמ"ש לעם לגלות הוא שיוכל ממה ותכלית קץ
ה' והם י"ג) נ"ב (ישעי' מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
שיהי' אדם אותיות מאד וגבה כו' מאברהם ישכיל עליות
יותר, יתגלה למשיח כי ח"ע שהוא מאדה"ר גם למעלה
כולם אז שיהיו הגם ישראל על מלך ג"כ משיח יהי' ולכן
הרי מ"מ להם יתגלה התורה טעמי שגם עד ת"ח במדריגת
בחי' יהא אלא להם יתגלה למשיח שיתגלה מה כל לא
היא שהמלוכה עליהם מלך בשם נק' זה ומצד עליהם מקיף
כך הוא הקבלה ועפ"י המקבל. של השכל מן שלמעלה מה
דאצילות מל' תתאה מלך עליהם יש דבי"ע הנבראים כי
שלמעלה מה הוא עתיק בחי' והיינו לבריאה עתיק שנעשה
ונבדל שנעתק ה') ט' (איוב הרים המעתיק מלשון מהשכל
בבחי' הוא אלא בי"ע עולמות שבג' הנבראים השגת מן
מבטל שהעבד העבד על המלך גזירת כמשל עליהם מקיף
דאצי' מל' בשם זה ונק' כו' מהשגתו למעלה הוא כי רצונו
אין לזו"נ אחים הנק' דאצי' הנשמות לגבי אבל בי"ע, על
להספי' ממש אחים נק' שהרי כלל והעלם מקיף בחי' זה
שמל' מה והוא מקיף בחי' יש עליהם גם הרי ומ"מ כנ"ל
שמתנשא מה דאצי' עתיק פי' לאצילות עתיק נעשה דא"ק
ונעתק דאצי' מדות שהם עילאי' יומי' הם עולם מימות
המל' בחי' הוא מהשגתם נעלה מאד והגבה מהם ונבדל
מא"ד וגבה וזהו המשיח שרש יהי' ושם אצילות על דא"ק
(תלים לו נתתה ממך שאל חיים נאמר ועליו בו שנאמר
חיים שקבל דאצי' ממל' שהי' בדוד כמו ולא ה') כ"א
משא"כ פ"ב כנ"ל דאצילות הספי' שהם והאבות מאדה"ר
בחי' יהי' זה ומצד כו' בעצמו הא"ס אתה נתת במשיח
מצות טעמי שיתגלו והגם ת"ח שיהיו הגם ישראל על מלך
מה מפני ומלך רב נק' ולכן לו. שיתגלה מה כל לא אבל
מה ומפני רב נק' יהי' לישראל בהשגה מצות טעמי שיגלה
עוד ג"כ יובן ועד"ז מלך נק' עליהם מקיף בבחי' שישאר

והמ"י: כו' לא"ק כתר דא"ס מל' ענין
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והואÂ‰�‰כו) אחד במקום והיפוכו דבר כאן יש הרי לפ"ז
בהתפשטות החכ' בנקודת להבין שיוכל מה
דחכ' דיו"ד נקודה בחי' היפך שהוא דבינה והבנה השגה
תתאחד ומ"מ התפשטות בהעדר והעלם אין בחי' שהיא
ע"ז ויש דוקא התפשטות בבחי' להיות הבינה עם ותתכלל
כלולה הבינה שבחי' בחכ' והבן שהו"ע גופא בחכ' כח
מתאחדת ועי"ז התפשטות לידי שתבוא בכדי גופא בחכ'
היפך בפועל והשגה ההתפשטות להיות הבינה בחי' עם
בחי' דבינה השגה מגילוי שנעשה מה וכן כו'. מהותה עצם

שזהו בבינה וחכם שהו"ע דחכ' דנקודה מה דכח והעלם אין
נקודה מהעלם נעשה הרי וא"כ כנ"ל. כו' הבינה מהות היפך
העלם נעשה דבינה השגה ומגילוי בהשגה גילוי דחכ'
כח ע"י שזהו לומר ובהכרח כא'. והיפוכו דבר דחכ' דנקודה
כו'. והתכללות ההתאחדות בחי' בהם העושה יותר עליון
דהעלם הבחי' מב' שלמעלה אוא"ס עצמות מבחי' והיינו
האחדות משם להיות אפשר ולכן שוים שניהם דשם וגילוי

כו'. העלם ומגילוי גילוי מהעלם להיות וההתכללות
.¯ÂˆÈ˜.משניהם שלמעלה כח ע"י דחו"ב ההפכים איחוד
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חׁשֹוכאp‰Â‰ט) לאהפכא העבֹודה ׁשהיה ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָ
ּכתיבכגלנהֹורא לכן ּדקרּבנֹות, הּברּורים ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבׁשם קרׁשים ׁשּנקראים עמדים", כּו' הּקרׁשים את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ"ועׂשית
עּמּודים נקראים ּׁשהּמצות מה ּדר על והּוא ,18עֹומדים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

"ּתר הם ּדרּבנן מצוֹות וׁשבע ּדאֹורייתא מצוֹות ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּדתרי"ג
והרצּפה הּגג מחּבר הּוא הרי העּמּוד ּוכמֹו אֹור, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָעּמּודי
ׁשהם עּמּודים הם הּמצות כן ּכמֹו הּנה מּמׁש, ּכאחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהיֹותם
העֹולמֹות. עם הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ּומחּברים ְְְִִִִֵַַַָָָהּממׁשיכים
עֹומדים ׁשּטים עצי הם הּמׁשּכן ּׁשּקרׁשי מה ּכן ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוזהּו
עם הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור המחּברים ׁשהם לפי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּדוקא,

קנה" חּית "ּגער ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין והּנה19העֹולמֹות. , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדקלּפה ּדכר הּוא ּדקלּפהכדקנה נּוקבא הּוא קנה וחּית ,כה, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא הּקנה, את להכרית ׁשּצריכים – קנה" חּית ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּו"גער
אז הּקֹו"ף ׁשל הּקנה את ּכֹורתים וכאׁשר ּדקֹו"ף, ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקנה
קמלּו". וסּוף "קנה ּדכתיב ּדר על והּוא ה"א, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
"הּנה", ּתבת הּוא אז ה"א, נעׂשה ׁשּמּקֹו"ף קנה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּובתבת
ההּוא ּבּיֹום "ואמר ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּגּלּוי, על מֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָּד"הּנה"
לעתיד, ויתגּלה ׁשּיאיר אֹור הּגּלּוי והינּו זה", אלקינּו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנה

ולכן ּדוקא, ּדעכׁשיו העבֹודה ידי על הּוא ּדלעתיד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדהּגּלּוי
הּסֹובב ּגּלּוי העֹולמֹותעּקר ּבכל ׁשּמאיר המׁשכתֹו (ּדאפן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

עבֹודתּבׁשוה) ידי על ּבא ׁשּזה לבֹוא, ּדלעתיד ּבּגּוף יהיה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּומתלּבׁשת למּטה יֹורדת ׁשּנׁשמה ּדבזה ּדעכׁשיו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּברּורים
רחמנא ועּכּובים מניעֹות ּכּמה ויׁשנם הּבהמית, ונפׁש ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּגּוף
ּבעֹולם מתּגּבר והרע הּמצות וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלּצלן
ּבעבֹודתֹו ועֹוסק ּכלל מּזה מתּפעל אינֹו זה ּכל ועם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
ּבזה מתחּזק הּוא ואּדרּבא הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבלּמּוד

רּבה ועבֹודה מלחמה ּבדר ּכח עּקרּביתרֹון ׁשּזה ידּוע (אׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבעבֹוד ּוזריזּות הּתקף ׁשהּוא כּו')הּנּצּוח, הּואה זה ידי על הּנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
זמן ּדעל וזהּו כּו'. החׁש וזּכּו מּברּור הּנעׂשה האֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹיתרֹון
ּבב' הּקימה ׁשהּוא רגליו", "ועמדּו ּכתיב לבֹוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּדלעתיד
הּקנה והּוא אחת, רגל רק לֹו יׁש הרי קֹו"ף ּדאֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָרגלים,

סמכא ּבחד הּוא ּדקּיּומֹו הּקֹו"ף, והּואכו20ׁשל קּיּום, ואינֹו ְְְְְִִֵֶַַַָ
קאי לא רגלים,כזּדׁשקרא ב' לֹו יׁש הרי ה"א אֹות אבל , ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָֹ

קאי ּדקּוׁשטא מה רגלים,כחׁשהּוא ּבב' רגליו" "ועמדּו וזהּו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּנעׂשה ּדקלּפה קֹו"ף מאֹות להפ העבֹודה ידי על ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּובא
ׁשּטים, ּדעצי העמידה וזהּו ּדקדּׁשה, לה"א הּנ"ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרי"ׁש
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נתבאר18) ג. פרק ח שער בפרדס הובאה נחוניא ר' בתפילת
כט. סימן הקודש באגרת

הלקוטים19) ספר ב. עמוד סוף רנא, ג חלק זוהר זה בכל ראה

סח. תהלים
ב.20) קכז, ג חלק זוהר וראה א. קד, שבת

לאור.כג. החשך הקליפה.כד.להפוך של הקליפה.כה.זכר של אחד.כו.נקבה מתקיים.כז.בעמוד אינו שהאמתכח.ששקר

מתקיימת.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì˙Á˜ÏÂשתי ואל המשקוף אל והגעתם וגו' אזוב אגודת
ועל המשקוף על הדם את וראה וגו', המזוזות
כתי' הלא יפלא ולכאו' הפתח. על ה' ופסח המזוזות שתי
למה וא"כ כו' מלאך ולא אני חז"ל ודרשו באמ"צ ועברתי
אך כו', המשחית יתן ולא למ"ש והתינח לסימני', צריכי'
אל הדם הגעת ענין כל לי למה ועברתי דכתי' מאחר
בשביל שלא לומר צריך כרחך על אלא כו', המשקוף
עבודתם בבחי' להגיע צריכי' היו שישראל כ"א הסימן
בכורות מכת דהא מובן אינו זה גם אשר כו', משקוף לבחי'
ממד"ר (וכמובן ובעצמו בכבודו כ"א כו' מלאך ע"י לא הי'
איוב לו שנתן במה להס"מ שדחו ממה פך"א בשלח
לשמוע ה' אבה שלא בשביל רק שזהו בו שיתגושש
כאורה שכחשכה אוא"ס מבחי' זה הי' א"כ כלל), קטרוגו
ורבו בו תפעול מה חטאת אם ו"ז) ל"ה (איוב עז"נ אשר
יקח, מידך מה או לו תתן מה צדקת אם תעשה מה פשעיך
משקוף, לבחי' בעבודה להגיע ישראל צריכי' היו ולמה

כאורה. דכחשכה א"ס מבחי' נמשך שזה מאחר
ÔÈ�Ú‰Â,לנגוף ה' ועבר ע"פ במד"ר דרז"ל בהקדם יובן

שאמרתי מה על אני עובר שאמר עובר ל' ועברתי,
(יואל תהי' לשממה מצרי' כ"א מצרי' כארץ ה' כגן
בנו שהלך למלך משל באורך פי"ז בא בפ' ע' בסופו),
ל' ועברתי שמפרש נמצא כו', יוסף ירד כך כו' לברברייא
הגם כי לרחם, שמדותיו המדה, על שהעביר היינו עובר
לרשעי' אף אף ומאריך מרחם הוא מ"מ כו', ותרן שאינו
משבחי' שאנו וזהו חסד, ורב אפים ארך ע"פ רז"ל כמ"ש
חסדיך, תמו לא כי והמרחם רחמיך כלו לא כי הטוב
על אני עובר ומ"מ עלינו, רחם הרבי' ברחמיך ומבקשי'

במצרי'. דין ועושה זו מדה
Â‰ÊÂארז"ל יד פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי'

אינו וימין ימין, אלא אינו יד שנא' כ"מ ד"י) (מנחות
במצרי' הנהיג בנו אהבת בשביל ומ"מ ורחמי', חסד אלא
אשר יחיד בן לו שיש האב כמשל והוא הקשה במדה"ד
בבנו יתגרה א' אם הנה עינו, כבבת עליו וחביב אותו אוהב
בעצם כי הגם גדול, וקצף וחימה אף עליו יתמלא יחידו
יחידו בנו אהבת בשביל מ"מ ועניו, וחסיד רחמן הוא האב

מהנהגת ישתנה עינו כבבת אצלו בדיןהיקר ויתנהג מדותיו
כל טצדקי כל ויעשה יחידו, בבנו ומתגרה עול העושה על
על והמשפט הדין בבחי' לעשות ידו לאל שיהי' מה
למקום בני' נק' ישראל הנה כך יחידו, בבנו עול העושה
ישראל, בכורי בני כמ"ש בכורו בנו והם אתם, בנים כמ"ש
בשביל ולכן יונתי, היא אחת לאמה, היא אחת נק' וכנס"י

ויקרי' ישראל, חביבי' כמארז"ל עליו החביב לבנו אהבתו
כל עינו כאישון יצרנהו ע"פ רז"ל כמ"ש עינו כבבת אצלו
במצרי' ה' עשה הנה עינו, בבבת נוגע כאילו בהם הנוגע
במצרי'. דין לעשות חסד בחי' שהיא ימינו יד וכבש
העולם אומות דן כשהוא אויב תרעץ וגו' ה' ימינך ובמד"ר
מהכאת חזקה יותר הוא ימין הכאת כמשל והיינו בימין, דן
חזקה וביד ימין, יד כפשוטו חזקה ביד כי וזהו שמאל.
עדי כבושה חסד ימין יד ידו שהייתה ממצרי' ה' הוציאך
נגוף ענין ג"כ מזה מובן ונמצא במצרי'. הדין פעולת פעל

כו'. מימין שניהם ורפוא
Ì�Ó‡שקאי דמשמע ועברתי כתי' הלא צ"ל עדיין הנה

כו' מלאך ולא אני רז"ל וכדרש עצומ"ה אוא"ס על
ויובן כו'. ורפוא נגוף שיהי' דוקא משם נמשך איך שצ"ל
איך יפלא דלכאו' אחר ולא הוא אני שאמרו מה בהקדם
מלאך חשב שהלא וגם אחר, ח"ו לומר הדעת על יעלה
מה"ע וא"כ כנודע, בי"ע עולמות ג' כנגד שהם ושליח שרף
סט"א, על היא שהכוונה לומר צריך כרחך ועל אחר, ולא
הי' בכורות ומכת שיצ"מ הדעת על להעלות ח"ו והיתכן

כו'. ח"ו אחר ע"י
ÔÈ�Ú‰Â'הי נברה"ע שלא עד בפדר"א מ"ש בהקדם יובן

מי העולם שנברא קודם שצ"ל בלבד, ושמו הוא
שיקראהו לזולתו הוא השם ענין שכל וגם בשמו, קראו
ויקרא דכתי' הענין אך שנבה"ע, קודם זה שייך ואיך בשמו
השתלשלות דסדר הוי' ש' הא' הוי', שמות שני שיש ה' ה'
אותיות שד' באצי', הוי' ש' בחי' מהוה ל' הוי' ש' והוא
הוא יו"ד של וקוצו דאצי', וזו"נ או"א פרצופי ד' הם ה'
ובכלל לבד, אצי' לבחי' השייך כתר בחי' והיינו כתר בחי'
בת"ז, כמ"ש מקננא אבא שבאצי' דחכ', כתר בחי' הוא
כמו הוי' ש' בחי' שהוא מאצי' שלמעלה הוי' ש' ויש
להורות בינייהו טעמא ופסיק כו', בעצמותו כלול שהוא
שבסדר הוי' ש' שגם הגם כי בערך, שמובדל ענין על
ולא וממילא מאיליו נברא בדרך רק ג"כ הוא השתלשלות

כח התלבשות אלקי'בבחי' ש' בחי' כמו בנפעל הפועל
כמ"ש כו' ונבראו כתי' הוי' בש' משא"כ אלקי', ברא דכתי'
ל' הוא הוי' דש' להוות מקור שהוא מאחר מ"מ במ"א,
מסדר שלמעלה דלעילא הוי' ש' בחי' לגבי לכן מהוה,
על להורות בינייהו טעמא פסיק יש הנה השתלשלות
דלעילא הוי' ש' גם כי והגם זו, לבחי' זו בחי' בין ההבדל
מאחר מ"מ מהוה, ל' ג"כ הוא א"כ הוי' בש' ג"כ נק'
ונק' מהוה, ל' לפרשו שייך אינו בעצמותו כלול שהוא

הגדול. שמו בחי'
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והואÂ‰�‰כו) אחד במקום והיפוכו דבר כאן יש הרי לפ"ז
בהתפשטות החכ' בנקודת להבין שיוכל מה
דחכ' דיו"ד נקודה בחי' היפך שהוא דבינה והבנה השגה
תתאחד ומ"מ התפשטות בהעדר והעלם אין בחי' שהיא
ע"ז ויש דוקא התפשטות בבחי' להיות הבינה עם ותתכלל
כלולה הבינה שבחי' בחכ' והבן שהו"ע גופא בחכ' כח
מתאחדת ועי"ז התפשטות לידי שתבוא בכדי גופא בחכ'
היפך בפועל והשגה ההתפשטות להיות הבינה בחי' עם
בחי' דבינה השגה מגילוי שנעשה מה וכן כו'. מהותה עצם

שזהו בבינה וחכם שהו"ע דחכ' דנקודה מה דכח והעלם אין
נקודה מהעלם נעשה הרי וא"כ כנ"ל. כו' הבינה מהות היפך
העלם נעשה דבינה השגה ומגילוי בהשגה גילוי דחכ'
כח ע"י שזהו לומר ובהכרח כא'. והיפוכו דבר דחכ' דנקודה
כו'. והתכללות ההתאחדות בחי' בהם העושה יותר עליון
דהעלם הבחי' מב' שלמעלה אוא"ס עצמות מבחי' והיינו
האחדות משם להיות אפשר ולכן שוים שניהם דשם וגילוי

כו'. העלם ומגילוי גילוי מהעלם להיות וההתכללות
.¯ÂˆÈ˜.משניהם שלמעלה כח ע"י דחו"ב ההפכים איחוד

•
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חׁשֹוכאp‰Â‰ט) לאהפכא העבֹודה ׁשהיה ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָ
ּכתיבכגלנהֹורא לכן ּדקרּבנֹות, הּברּורים ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבׁשם קרׁשים ׁשּנקראים עמדים", כּו' הּקרׁשים את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ"ועׂשית
עּמּודים נקראים ּׁשהּמצות מה ּדר על והּוא ,18עֹומדים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

"ּתר הם ּדרּבנן מצוֹות וׁשבע ּדאֹורייתא מצוֹות ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּדתרי"ג
והרצּפה הּגג מחּבר הּוא הרי העּמּוד ּוכמֹו אֹור, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָעּמּודי
ׁשהם עּמּודים הם הּמצות כן ּכמֹו הּנה מּמׁש, ּכאחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהיֹותם
העֹולמֹות. עם הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ּומחּברים ְְְִִִִֵַַַָָָהּממׁשיכים
עֹומדים ׁשּטים עצי הם הּמׁשּכן ּׁשּקרׁשי מה ּכן ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוזהּו
עם הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור המחּברים ׁשהם לפי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּדוקא,

קנה" חּית "ּגער ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין והּנה19העֹולמֹות. , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדקלּפה ּדכר הּוא ּדקלּפהכדקנה נּוקבא הּוא קנה וחּית ,כה, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא הּקנה, את להכרית ׁשּצריכים – קנה" חּית ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּו"גער
אז הּקֹו"ף ׁשל הּקנה את ּכֹורתים וכאׁשר ּדקֹו"ף, ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקנה
קמלּו". וסּוף "קנה ּדכתיב ּדר על והּוא ה"א, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
"הּנה", ּתבת הּוא אז ה"א, נעׂשה ׁשּמּקֹו"ף קנה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּובתבת
ההּוא ּבּיֹום "ואמר ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּגּלּוי, על מֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָּד"הּנה"
לעתיד, ויתגּלה ׁשּיאיר אֹור הּגּלּוי והינּו זה", אלקינּו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנה

ולכן ּדוקא, ּדעכׁשיו העבֹודה ידי על הּוא ּדלעתיד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדהּגּלּוי
הּסֹובב ּגּלּוי העֹולמֹותעּקר ּבכל ׁשּמאיר המׁשכתֹו (ּדאפן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

עבֹודתּבׁשוה) ידי על ּבא ׁשּזה לבֹוא, ּדלעתיד ּבּגּוף יהיה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּומתלּבׁשת למּטה יֹורדת ׁשּנׁשמה ּדבזה ּדעכׁשיו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּברּורים
רחמנא ועּכּובים מניעֹות ּכּמה ויׁשנם הּבהמית, ונפׁש ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּגּוף
ּבעֹולם מתּגּבר והרע הּמצות וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹלּצלן
ּבעבֹודתֹו ועֹוסק ּכלל מּזה מתּפעל אינֹו זה ּכל ועם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
ּבזה מתחּזק הּוא ואּדרּבא הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבלּמּוד

רּבה ועבֹודה מלחמה ּבדר ּכח עּקרּביתרֹון ׁשּזה ידּוע (אׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבעבֹוד ּוזריזּות הּתקף ׁשהּוא כּו')הּנּצּוח, הּואה זה ידי על הּנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
זמן ּדעל וזהּו כּו'. החׁש וזּכּו מּברּור הּנעׂשה האֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹיתרֹון
ּבב' הּקימה ׁשהּוא רגליו", "ועמדּו ּכתיב לבֹוא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּדלעתיד
הּקנה והּוא אחת, רגל רק לֹו יׁש הרי קֹו"ף ּדאֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָרגלים,

סמכא ּבחד הּוא ּדקּיּומֹו הּקֹו"ף, והּואכו20ׁשל קּיּום, ואינֹו ְְְְְִִֵֶַַַָ
קאי לא רגלים,כזּדׁשקרא ב' לֹו יׁש הרי ה"א אֹות אבל , ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָֹ

קאי ּדקּוׁשטא מה רגלים,כחׁשהּוא ּבב' רגליו" "ועמדּו וזהּו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּנעׂשה ּדקלּפה קֹו"ף מאֹות להפ העבֹודה ידי על ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּובא
ׁשּטים, ּדעצי העמידה וזהּו ּדקדּׁשה, לה"א הּנ"ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרי"ׁש
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נתבאר18) ג. פרק ח שער בפרדס הובאה נחוניא ר' בתפילת
כט. סימן הקודש באגרת

הלקוטים19) ספר ב. עמוד סוף רנא, ג חלק זוהר זה בכל ראה

סח. תהלים
ב.20) קכז, ג חלק זוהר וראה א. קד, שבת

לאור.כג. החשך הקליפה.כד.להפוך של הקליפה.כה.זכר של אחד.כו.נקבה מתקיים.כז.בעמוד אינו שהאמתכח.ששקר

מתקיימת.
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Ì˙Á˜ÏÂשתי ואל המשקוף אל והגעתם וגו' אזוב אגודת
ועל המשקוף על הדם את וראה וגו', המזוזות
כתי' הלא יפלא ולכאו' הפתח. על ה' ופסח המזוזות שתי
למה וא"כ כו' מלאך ולא אני חז"ל ודרשו באמ"צ ועברתי
אך כו', המשחית יתן ולא למ"ש והתינח לסימני', צריכי'
אל הדם הגעת ענין כל לי למה ועברתי דכתי' מאחר
בשביל שלא לומר צריך כרחך על אלא כו', המשקוף
עבודתם בבחי' להגיע צריכי' היו שישראל כ"א הסימן
בכורות מכת דהא מובן אינו זה גם אשר כו', משקוף לבחי'
ממד"ר (וכמובן ובעצמו בכבודו כ"א כו' מלאך ע"י לא הי'
איוב לו שנתן במה להס"מ שדחו ממה פך"א בשלח
לשמוע ה' אבה שלא בשביל רק שזהו בו שיתגושש
כאורה שכחשכה אוא"ס מבחי' זה הי' א"כ כלל), קטרוגו
ורבו בו תפעול מה חטאת אם ו"ז) ל"ה (איוב עז"נ אשר
יקח, מידך מה או לו תתן מה צדקת אם תעשה מה פשעיך
משקוף, לבחי' בעבודה להגיע ישראל צריכי' היו ולמה

כאורה. דכחשכה א"ס מבחי' נמשך שזה מאחר
ÔÈ�Ú‰Â,לנגוף ה' ועבר ע"פ במד"ר דרז"ל בהקדם יובן

שאמרתי מה על אני עובר שאמר עובר ל' ועברתי,
(יואל תהי' לשממה מצרי' כ"א מצרי' כארץ ה' כגן
בנו שהלך למלך משל באורך פי"ז בא בפ' ע' בסופו),
ל' ועברתי שמפרש נמצא כו', יוסף ירד כך כו' לברברייא
הגם כי לרחם, שמדותיו המדה, על שהעביר היינו עובר
לרשעי' אף אף ומאריך מרחם הוא מ"מ כו', ותרן שאינו
משבחי' שאנו וזהו חסד, ורב אפים ארך ע"פ רז"ל כמ"ש
חסדיך, תמו לא כי והמרחם רחמיך כלו לא כי הטוב
על אני עובר ומ"מ עלינו, רחם הרבי' ברחמיך ומבקשי'

במצרי'. דין ועושה זו מדה
Â‰ÊÂארז"ל יד פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי'

אינו וימין ימין, אלא אינו יד שנא' כ"מ ד"י) (מנחות
במצרי' הנהיג בנו אהבת בשביל ומ"מ ורחמי', חסד אלא
אשר יחיד בן לו שיש האב כמשל והוא הקשה במדה"ד
בבנו יתגרה א' אם הנה עינו, כבבת עליו וחביב אותו אוהב
בעצם כי הגם גדול, וקצף וחימה אף עליו יתמלא יחידו
יחידו בנו אהבת בשביל מ"מ ועניו, וחסיד רחמן הוא האב

מהנהגת ישתנה עינו כבבת אצלו בדיןהיקר ויתנהג מדותיו
כל טצדקי כל ויעשה יחידו, בבנו ומתגרה עול העושה על
על והמשפט הדין בבחי' לעשות ידו לאל שיהי' מה
למקום בני' נק' ישראל הנה כך יחידו, בבנו עול העושה
ישראל, בכורי בני כמ"ש בכורו בנו והם אתם, בנים כמ"ש
בשביל ולכן יונתי, היא אחת לאמה, היא אחת נק' וכנס"י

ויקרי' ישראל, חביבי' כמארז"ל עליו החביב לבנו אהבתו
כל עינו כאישון יצרנהו ע"פ רז"ל כמ"ש עינו כבבת אצלו
במצרי' ה' עשה הנה עינו, בבבת נוגע כאילו בהם הנוגע
במצרי'. דין לעשות חסד בחי' שהיא ימינו יד וכבש
העולם אומות דן כשהוא אויב תרעץ וגו' ה' ימינך ובמד"ר
מהכאת חזקה יותר הוא ימין הכאת כמשל והיינו בימין, דן
חזקה וביד ימין, יד כפשוטו חזקה ביד כי וזהו שמאל.
עדי כבושה חסד ימין יד ידו שהייתה ממצרי' ה' הוציאך
נגוף ענין ג"כ מזה מובן ונמצא במצרי'. הדין פעולת פעל

כו'. מימין שניהם ורפוא
Ì�Ó‡שקאי דמשמע ועברתי כתי' הלא צ"ל עדיין הנה

כו' מלאך ולא אני רז"ל וכדרש עצומ"ה אוא"ס על
ויובן כו'. ורפוא נגוף שיהי' דוקא משם נמשך איך שצ"ל
איך יפלא דלכאו' אחר ולא הוא אני שאמרו מה בהקדם
מלאך חשב שהלא וגם אחר, ח"ו לומר הדעת על יעלה
מה"ע וא"כ כנודע, בי"ע עולמות ג' כנגד שהם ושליח שרף
סט"א, על היא שהכוונה לומר צריך כרחך ועל אחר, ולא
הי' בכורות ומכת שיצ"מ הדעת על להעלות ח"ו והיתכן

כו'. ח"ו אחר ע"י
ÔÈ�Ú‰Â'הי נברה"ע שלא עד בפדר"א מ"ש בהקדם יובן

מי העולם שנברא קודם שצ"ל בלבד, ושמו הוא
שיקראהו לזולתו הוא השם ענין שכל וגם בשמו, קראו
ויקרא דכתי' הענין אך שנבה"ע, קודם זה שייך ואיך בשמו
השתלשלות דסדר הוי' ש' הא' הוי', שמות שני שיש ה' ה'
אותיות שד' באצי', הוי' ש' בחי' מהוה ל' הוי' ש' והוא
הוא יו"ד של וקוצו דאצי', וזו"נ או"א פרצופי ד' הם ה'
ובכלל לבד, אצי' לבחי' השייך כתר בחי' והיינו כתר בחי'
בת"ז, כמ"ש מקננא אבא שבאצי' דחכ', כתר בחי' הוא
כמו הוי' ש' בחי' שהוא מאצי' שלמעלה הוי' ש' ויש
להורות בינייהו טעמא ופסיק כו', בעצמותו כלול שהוא
שבסדר הוי' ש' שגם הגם כי בערך, שמובדל ענין על
ולא וממילא מאיליו נברא בדרך רק ג"כ הוא השתלשלות

כח התלבשות אלקי'בבחי' ש' בחי' כמו בנפעל הפועל
כמ"ש כו' ונבראו כתי' הוי' בש' משא"כ אלקי', ברא דכתי'
ל' הוא הוי' דש' להוות מקור שהוא מאחר מ"מ במ"א,
מסדר שלמעלה דלעילא הוי' ש' בחי' לגבי לכן מהוה,
על להורות בינייהו טעמא פסיק יש הנה השתלשלות
דלעילא הוי' ש' גם כי והגם זו, לבחי' זו בחי' בין ההבדל
מאחר מ"מ מהוה, ל' ג"כ הוא א"כ הוי' בש' ג"כ נק'
ונק' מהוה, ל' לפרשו שייך אינו בעצמותו כלול שהוא

הגדול. שמו בחי'
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קנו
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הגאון הפרוש שכן כך, על דיברה פוזנא כל הפרוש. שמואל יונה ר' הישיש הגאון חלה ימים באותם

תושביה. על ואהוב בעיר היטב מוכר היה

קהלת ראש משה, ר' של רבו יהונתן, אשר ר' הגאון של מידידיו בשעתו היה שמואל יונה ר'

והתמדתו בשקידתו גדול. מתמיד היה זה לעומת אך במינם, מיוחדים בכישרונות ניחן לא הוא פוזנא.

חול דברי מפיו הוציא לא מעולם ולילה. יומם בתורה ועסק ישב ילדותו משחר ורע. אח לו היו לא

"הפרוש". בתואר כל בפי הוכתר ילד בהיותו כבר רגע. אף ביטל ולא

הרחק לא הפורטוגלי, שברחוב בביתֿהמדרש אכסנייתו וקבע ביתו את לגמרי עזב זקנתו לעת

המדרש. בית כתלי מבין יצא לא מאז בטלן. ברוך ר' של מביתו

משכב עבורו הוצע שבו מסויים, לבית להעבירו רצו רגליו על לעמוד מסוגל היה ולא חלה כאשר

והאברכים המדרש, לבית שבכניסה החדרים באחד ספסל על שכב הוא סירב. הוא אך הולם, וטיפול נוח

בו. טיפלו שם שלמדו

אלא תורה. מללמוד שמואל יונה ר' חדל לא הספסל גבי על חולה בשכבו גם הרי זאת עם

והדבר בה, רגיל שהיה בשקידה ללמוד מסוגל היה לא ששוב למצב שהגיע עד וגברה הלכה שחולשתו

המדרש בית מיושבי אחד את לפעם מפעם אליו קורא שמואל יונה ר' איפוא, היה, מאד. אותו ציער

לומדי בין שמיעה. עלֿידי תורה של אמות בד' להיות להמשיך הוא שיוכל כך אליו, סמוך וילמד שישב

שני וביניהם הלומדים, כל בטלן. ברוך ר' של בנו ובנימין, צביה, של בנה קדיש, גם היו המדרש בית
לדברי העת כל הקשיב החולה שהפרוש כך החולה, יד על בישיבה בתורנות ביניהם מתחלפים היו אלה,

ותירוצים, קושיות תורה, בחידושי לפעם מפעם להעיר נהג אם כי בשמיעה, הסתפק לא החולה תורה.

הלומדים. האברכים של הרבה רוחם לקורת רבו, משל או משלו

ר' גם וביניהם חולים, ביקור מצוות לקיים כדי החולה, הפרוש את נכבדים אורחים ביקרו תכופות

התור לדברי להקשיב נהנו המבקרים הקהילה. ראש באזנימשה, משמיע שמואל יונה ר' שהיה ה

לידו. שישבו הבחורים

אחד עם התפלפל הלה החולה. אצל רבה בהתרגשות הבחין משה ר' של מביקוריו באחד פעם,
החולה הדברים. בתוכן התעניין משה ר' ומקשיבים. הנוכחים מן רבים מתקבצים כשמסביב הבחורים,

בין מאבק התנהל שעות שלוש רב. זמן הפלפול נמשך הפעם ובקיאותו. בחריפותו הנוכחים את הדהים

הלמדנים מן ועוד משה, ר' גם בטלן. ברוך ר' של אחיינו קדיש, זה היה הבחור. לבין שמואל יונה ר'

הבחור קדיש, של בניצחונו הפעם הסתיים שהויכוח אלא התורני. הויכוח בלהט נסחפו למקום, שנקלעו

דבר. של בסופו לדעתו הסכימו הכל הצעיר,

בקדיש התבונן הוא בלבד. שנה עשרה תשע בן אז שהיה קדיש, את אז עד הכיר לא משה ר'

הגאון את לנצח שיוכל במידה כאלה, וחריפות בקיאות צעיר כה בחור אצל ראה לא מעולם והשתומם.

במתינות התנהג הויכוח מהלך בכל קדיש: של מאישיותו משה ר' התפעל מכל יותר אך הגדול.

סימן כל הראה לא בניצחון הויכוח את שסיים לאחר גם ומאופק. שקול היה ודיבורו הדעת, ובמנוחת
דבר. אירע לא כאילו בלימודו מחדש והתעמק הגמרא אל למקומו חזר הוא גאווה, של
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זה ידי ׁשעל והינּו הּׁשּנּוי, והעּדר הּקּיּום על מֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּדעמידה
ׁשהעֹולם ּבמּוחׁש ּדנראה ׁשניתי", לא הוי' "אני ענין ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמתּגּלה

מאלקּות. חּיּותֹו ּבֹו אׁשר ְֱֲֵֶַָֹוכל

.¯ev˜.ועֹולמֹות סֹוף אין אֹור ׁשּמחּברים עֹומדים קרׁשים ƒְְְְְִִִֵֶַָָ
ּדק' הּקנה ּכֹורתים למּטה העבֹודה ידי ּדעל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיבאר

ׁשניתי". לא הוי' "אני אֹור, ּגּלּוי הּנה, ְֲֲֲִִִִִֵֶַָָָֹונעׂשה
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כל נשקט, הכל וכרגע מהמסובים, אחד קרא הס,

מחכים, כולם עצמו, את הכין אחד כל התיישרו, הגויות

חוגר משי, של כובע הכובע, לובש אבא מייחלים, וכולם

פניו על שפוך רעיוני וזוהר משי, בחגורת עצמו את

המאירות.

הללו הישישים עמדו, היושבים המסובים כל כרגע

עיניו ואבא רגליהם על עומדים לבנים זקנים ובעלי

ומתלבן, מתאדם מתחלף קדשו פני מראה סגורות,

עיניו, את ויפתח לדבר להתחיל ויחפוץ ומתאדם מתלבן

אך לשבת, בקשם חן בענות עומדים, כולם את ובראותו

חפצם את מלמלאות למונעם לבלי מתחננים כעין כולם

לעמוד. זה,

רגעים לו ויושב עיניו על הימנית ידו מעביר אבא

עוברים כואבים רגעים כי מוכיחות פניו תנועות אחדים,

לדבר. ומתחיל עיניו פותח ופתאום זו בשעה עליו

מבין, אינני אומר הוא מה אדע, לא אמא מדבר מה

אבא שומעים, והעומדים מדבר אבא כי הנני רואה אבל

לרגע ומרגע הימנית, בידו מרמז גם רם, בקול מדבר

בעיון, שומעים שומעים, והעומדים ומתלהט, מתלהב

המה בוכים מדוע דמע, של טיפות נוטפות אחדים ומעיני

של לחדרה לי ואלך עמדתי אחדים רגעים עוד אבין, לא

אמא.

פניה הימנית, ידה על נשענת היא גם לה יושבת אמא

טל. כאגלי טפה, אחר טפה יורדות, ודמעות להבים

דודיי האם � אמא את שואל הנני � בוכה את מה

את? תבכי ולמה בוכה אינו אבא ומדוע יער? עוד קנו

הנך עתה תדע, אז לכשתגדל � אמא אומרת � לי הנח

עונג קבלתי לא כמובן זה, כל לדעת לך ואין קטן, ילד

ואדום. הכסאות אחד על ואשב הצדה לי ואלך זה ממענה

והשומעים מדבר עוד ואבא ויותר שעה עברה

ששון קול פתאום אך בתחלה, כאשר מקומם על עומדים

והנה לראות וארוץ יחדיו, מתבוללים רבים קולות נשמע,

מנגנים חברו כתף על ידו האחד רוקדים, אנשים הרבה

אחד יד על נסחב הנני אני וגם רגע עבר לא ורוקדים,

בהמחול. האנשים

כתפו על אותי לוקח החסידים ואחד הושקט, הרעש

עד להרביעי והשלישי להשלישי, השני להשני, ומוסר

כבר ואבא אבא, את לראות השולחן אל הוביאוני אשר

הגדול מצחו ועל הכובע את הסיר החגורה, את התיר

חן. אבני כעין זיעה אגלי והרחב

לחיים להגיד משקה כוס לי נותן יחזקאל ר' הרב

בעין עלי מביט אבא מסרב, ואנכי המסובים, ולכל לאבא

המזונות אל ועיני הכוס מלקחת מסרב ואנכי בוחנת,

לו, ואומר יחזקאל ר' להרב ואפנה השולחן, על העומדים

מזונות לברך צריכים תחילה כי אומר שניאור ר' מלמדי

הרב אבא, פני על עבר קל שחוק שהכל, כן ואחרי

דברי. שמעו אשר והמסובים

ואוכל, ואברך עוגה חתיכת לי נתן יחזקאל ר' הרב

כן אחרי לאבא, תחילה לחיים ואמרתי הכוס על ואברך

ואגע המסובים, לשאר כן אחרי יחזקאל, ר' להרב

כסאו קצה על ואשב השולחן, על ואעמידו בכוס, בשפתי

הרב. של

כאשר צהובות אינן ופניו אבא, בפני הנני מסתכל

ובה ובעליזה, בקול מנגנים והעומדים היושבים בתחילה,

ומי יחידה, השני בחדר לה יושבת אמא כי נזכרתי ברגע

במאד, התכווץ ולבי עתה גם היא בוכה אפשר יודע

גדולה. באנחה ואתאנח

אל קרבתי ממקומי, עמדתי הרבה התבונן ומבלי

לו, ואומר אלי, אזנו הטה אבא סוד. דבר לו להגיד אבא,

על יורדות דמע ונטפי השני, בחדר יושבת אמא אבא,

לדעת לי ולא ילד, עודני כי לי ותאמר שאלתי לחייה,

הכל.

רגעים חשבו ואחרי אבא התעצב אלה דבריי למשמע

מרגיש הנני כי לאמא אמור לך באזני, לי אמר אחדים

יכאב לא לבבי גם מאתי, סר ראשי כאב בטוב, עצמי את

עצמי את מרגיש שהנני במנוחה להיות ותוכל עתה, לי

אל בואי עד שאוני השני ליד אחד מיד כפים על בטוב.

ואראה ואבוא בו, יושבת אמא אשר השני, החדר פתח

ואקרב מבכי, אדומות ועיניה החלון אצל יושבת אמא כי

טוב ותענני ותשחק, בי ותבט אבא, דברי לה ואגיד אליה

השני. החדר אל לשוב תוכל עתה הדבר,

(‡ˆÓ� Ô‡Î „Ú)
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הגאון הפרוש שכן כך, על דיברה פוזנא כל הפרוש. שמואל יונה ר' הישיש הגאון חלה ימים באותם

תושביה. על ואהוב בעיר היטב מוכר היה

קהלת ראש משה, ר' של רבו יהונתן, אשר ר' הגאון של מידידיו בשעתו היה שמואל יונה ר'

והתמדתו בשקידתו גדול. מתמיד היה זה לעומת אך במינם, מיוחדים בכישרונות ניחן לא הוא פוזנא.

חול דברי מפיו הוציא לא מעולם ולילה. יומם בתורה ועסק ישב ילדותו משחר ורע. אח לו היו לא

"הפרוש". בתואר כל בפי הוכתר ילד בהיותו כבר רגע. אף ביטל ולא

הרחק לא הפורטוגלי, שברחוב בביתֿהמדרש אכסנייתו וקבע ביתו את לגמרי עזב זקנתו לעת

המדרש. בית כתלי מבין יצא לא מאז בטלן. ברוך ר' של מביתו

משכב עבורו הוצע שבו מסויים, לבית להעבירו רצו רגליו על לעמוד מסוגל היה ולא חלה כאשר

והאברכים המדרש, לבית שבכניסה החדרים באחד ספסל על שכב הוא סירב. הוא אך הולם, וטיפול נוח

בו. טיפלו שם שלמדו

אלא תורה. מללמוד שמואל יונה ר' חדל לא הספסל גבי על חולה בשכבו גם הרי זאת עם

והדבר בה, רגיל שהיה בשקידה ללמוד מסוגל היה לא ששוב למצב שהגיע עד וגברה הלכה שחולשתו

המדרש בית מיושבי אחד את לפעם מפעם אליו קורא שמואל יונה ר' איפוא, היה, מאד. אותו ציער

לומדי בין שמיעה. עלֿידי תורה של אמות בד' להיות להמשיך הוא שיוכל כך אליו, סמוך וילמד שישב

שני וביניהם הלומדים, כל בטלן. ברוך ר' של בנו ובנימין, צביה, של בנה קדיש, גם היו המדרש בית
לדברי העת כל הקשיב החולה שהפרוש כך החולה, יד על בישיבה בתורנות ביניהם מתחלפים היו אלה,

ותירוצים, קושיות תורה, בחידושי לפעם מפעם להעיר נהג אם כי בשמיעה, הסתפק לא החולה תורה.

הלומדים. האברכים של הרבה רוחם לקורת רבו, משל או משלו

ר' גם וביניהם חולים, ביקור מצוות לקיים כדי החולה, הפרוש את נכבדים אורחים ביקרו תכופות

התור לדברי להקשיב נהנו המבקרים הקהילה. ראש באזנימשה, משמיע שמואל יונה ר' שהיה ה

לידו. שישבו הבחורים

אחד עם התפלפל הלה החולה. אצל רבה בהתרגשות הבחין משה ר' של מביקוריו באחד פעם,
החולה הדברים. בתוכן התעניין משה ר' ומקשיבים. הנוכחים מן רבים מתקבצים כשמסביב הבחורים,

בין מאבק התנהל שעות שלוש רב. זמן הפלפול נמשך הפעם ובקיאותו. בחריפותו הנוכחים את הדהים

הלמדנים מן ועוד משה, ר' גם בטלן. ברוך ר' של אחיינו קדיש, זה היה הבחור. לבין שמואל יונה ר'

הבחור קדיש, של בניצחונו הפעם הסתיים שהויכוח אלא התורני. הויכוח בלהט נסחפו למקום, שנקלעו

דבר. של בסופו לדעתו הסכימו הכל הצעיר,

בקדיש התבונן הוא בלבד. שנה עשרה תשע בן אז שהיה קדיש, את אז עד הכיר לא משה ר'

הגאון את לנצח שיוכל במידה כאלה, וחריפות בקיאות צעיר כה בחור אצל ראה לא מעולם והשתומם.

במתינות התנהג הויכוח מהלך בכל קדיש: של מאישיותו משה ר' התפעל מכל יותר אך הגדול.

סימן כל הראה לא בניצחון הויכוח את שסיים לאחר גם ומאופק. שקול היה ודיבורו הדעת, ובמנוחת
דבר. אירע לא כאילו בלימודו מחדש והתעמק הגמרא אל למקומו חזר הוא גאווה, של
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גדול כה ויחסן כזה ופאר הדר של בחור גלגלים": "על הקהילה כל הלכה בפוזנא, הדבר כשנודע

עני! תינוקות מלמד של בתו עם -

לקבל יכול היה הוא מרוד. עני היה זאת למרות אך מומחה, למלמד אמנם ידוע היה אהרן ר'

להפקיד מעוניינים היו הכל גבוה. שכר זאת תמורת ולקבל הגדולים העשירים בני את שלו ל"חדר"
אלא התורה בלימוד רק לא הקדושה, בעבודתו מאד מצליח היה הוא שכן הילדים, חינוך את בידיו

בני את לקח תחלה מקורי: עדיפות סדר היה אהרן שלר' אלא תלמידיו. בלב טובות מדות בנטיעת גם

האחרון, המקום את ורק הבינוניים, הבתים בעלי מבני לקח - מקום וכשנשאר ביותר, הגדולים העניים

עשירים. לילדי נתן האחרונים, המקומות שני או

ומבשלת מיילדת שהיתה אשתו, של עזרתה אילולא איומה. דלות שררה אהרן ר' של שבביתו מובן

בביתו. לחם היה לא בחתונות,

יחידה. בת רק ונותרה בחייו עליו מתו ילדיו כל לכך, נוסף

ללמד - ויחידה אחת למשימה חייו כל שהקדיש נראה והיה מצעירותו, עוד גדול עניו היה אהרן ר'

העיר בני כל שכאשר גדולה, כה היתה עניוותו טובים. ולמעשים לתורה ולחנכם ישראל לילדי תורה
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מספר ימים כעבור בטלן. ברוך ר' של היתום אחיינו הוא כי לו ונודע בצעיר, מאד התעניין משה ר'

רב ובקושי מאד, חלש עתה היה הלה הפרוש. שמואל יונה ר' אצל חולים ביקור משה ר' שוב ערך

אל ניגש הוא בביקורו. נוסף ענין הפעם היה משה לר' ידו. על שלמדו האברכים בלימוד חלק נטל

משה ור' מסויימת בסוגיא התפלפלו הם בטלן. ברוך ר' של בנו בנימין בןֿדודו, עם שלמד קדיש,

נוספות, פעמים המדרש בבית ביקר משה ר' בידיעותיהם. אותו הפליאו הצעירים שני בפלפול. התערב

בצורה לבו תשומת את משכו הללו ובנימין. קדיש הצעירים, שני עם תורה בדברי שוחח פעם ובכל
בולטת.

לבתם שידוך על לחשוב השעה שהגיעה כך על רעייתו, שרה עם משה ר' שוחח הימים באחד

ובנימין. קדיש - משה ר' אצל בחשבון באו מועמדים שני פריידל. היחידה

ברוך ר' של בנו הוא הרי סמוי. "חשש" איזה לו היה מבנימין אך בעיניו, חן מאד מצאו שניהם

במקום וגדולה תורה שאצלו יודע הוא אותו. מעריץ ואף ברוך ר' את היטב מכיר משה ר' נכון, בטלן.

המעריכים על נמנה אינו משה ר' אשר מזמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי מחסידי הוא סוף סוף אך אחד.

כזה? של בנו עם בתו את ישדך זה איך הקבלה. לדרך מתנגד כך, על נוסף והוא, אותו,

הדבר מושבתשונה ומתושבי הקבלה, בדרך ההולכים מן אמנם היה המנוח אביו קדיש. עם

כי ידע משה ר' כמוהו. לכת הרחיק לא אך ברוך, ר' של אחיו גם היה והוא החיים", "ארץ המקובלים

קיווה משה ר' להשפעה. עדיין ניתן שהוא ספק אין אך הקבלה, לדרך נוטה קדיש, עצמו, הבן גם

להעדיף משה ר' החליט האלה השיקולים מכל ישתנה. ודאי שלו לשולחנו סמוך ישב קדיש שכאשר

בנימין. על קדיש את

קדיש, של אמו התופרת, צביה את היטב מכירה היא כי בהוסיפה בעלה, החלטת עם הסכימה שרה

יודעת שולחנך. ליד מזונות יאכל קדיש "כי - הוסיפה - בעלי" תחשוב, אל "אך אמיתית. צדקנית והיא
האלמנה. אמו בית את לעזוב מתכונן אינו וגם בחיים, שלו בדרכו לצעוד מתכונן הצעיר כי היטב אני

הזוג". בפרנסת לעזרתך זקוקה ואינה מעבודתה, בריווח מתפרנסת צביה אגב:

יחידה בנה קדיש, שידוכי הוחגו חדשים מספר תוך ההחלטה. את שינו לא כבר אלה דברים אך

כן גבוהה. נדוניה הבטיח משה ר' ושרה. משה ר' של יחידתם בתם פריידל עם האלמנה, צביה של

סכום הזוג בני ביד משה ר' הפקיד שולחנו על המזונות ובמקום צביה, של בביתה ידור הזוג כי נקבע

רבות. שנים לפרנסתם שהספיק גדול

זמן משך בשקידה. תורה ללמוד המשיך וקדיש בעבודתה, לחמותה סייעה לתפור, שלמדה פריידל,
בנימין. של לנישואיו גם השעה הגיעה אך בנימין, בןֿדודו עם כמקודם למד

כזה ועשיר למדן בטלן. ברוך ר' של לבנו הצפוי במינו המיוחד השידוך על רם בקול הרהרו רבים

זה ביתו, דלת על התדפקו לרוב שדכנים ביותר. הטוב השידוך את להשיג יכולים - כזה מוצלח ובן

למרחקים. יצא בנימין של שמו שכן שדכנים, הגיעו ממרחק גם נכנס. וזה יוצא

יואל רבי רבו, של דעתו את לשמוע רצה הוא ההצעות. לכל לשמוע סירב ברוך שר' אלא

לרבו. מיוחדת נסיעה ערך כך לשם מזמושטש.

רבי מתלמידי שהיה העני, המלמד אהרן, ר' של בתו עם בנו את ברוך ר' שידך יואל רבי עצת לפי

יואל.
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גדול כה ויחסן כזה ופאר הדר של בחור גלגלים": "על הקהילה כל הלכה בפוזנא, הדבר כשנודע

עני! תינוקות מלמד של בתו עם -

לקבל יכול היה הוא מרוד. עני היה זאת למרות אך מומחה, למלמד אמנם ידוע היה אהרן ר'

להפקיד מעוניינים היו הכל גבוה. שכר זאת תמורת ולקבל הגדולים העשירים בני את שלו ל"חדר"
אלא התורה בלימוד רק לא הקדושה, בעבודתו מאד מצליח היה הוא שכן הילדים, חינוך את בידיו

בני את לקח תחלה מקורי: עדיפות סדר היה אהרן שלר' אלא תלמידיו. בלב טובות מדות בנטיעת גם

האחרון, המקום את ורק הבינוניים, הבתים בעלי מבני לקח - מקום וכשנשאר ביותר, הגדולים העניים

עשירים. לילדי נתן האחרונים, המקומות שני או

ומבשלת מיילדת שהיתה אשתו, של עזרתה אילולא איומה. דלות שררה אהרן ר' של שבביתו מובן

בביתו. לחם היה לא בחתונות,

יחידה. בת רק ונותרה בחייו עליו מתו ילדיו כל לכך, נוסף

ללמד - ויחידה אחת למשימה חייו כל שהקדיש נראה והיה מצעירותו, עוד גדול עניו היה אהרן ר'

העיר בני כל שכאשר גדולה, כה היתה עניוותו טובים. ולמעשים לתורה ולחנכם ישראל לילדי תורה

פה בחצי והשיב ראשו את הרכין - בתו עם שעשה הזהב" "שידוך על טוב מזל איחולי עליו המטירו
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נוספות הפתעות להם שציפו אלא רב, זמן עליו ולשוחח בו לענות ענין פוזנא ליהודי איפוא, היה,

בענין.
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'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

אין . . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

לעֹולם . . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבלּבנּו

א)ועד" נו, ׁשל(פסחים האֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

'ׁשמע ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכתף

לנגד הן ׂשמאל ּכתף ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל';

הּכֹולל). (עם ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשׁשת

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrîâìúéNrå ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¦´¨
-ìr éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½©

L:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìeãìáäæ ïîrt −̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ
:áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«

äìì ïøäà-ìr äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì LãwäñåìúéNrå ©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¦¬¨

Lã÷ íúç éçezt åéìr zçzôe øBäè áäæ õév¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤
:ýåýéìæì-ìr äéäå úìëz ìéút-ìr Búà zîNå ©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©

:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönäçì-ìr äéäå ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©
øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìrèìzöaLå ©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL úðúkä©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

:í÷ø äNrîîúéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨
ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì̈¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½
íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²

:éì-eðäëå íúà zLc÷åáîãá-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈
íéðúnî äåør øNa úBqëì:eéäé íéëøé-ãrå §©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

âîãrBî ìäà-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïårñ ¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓL�Â(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּובסערה, ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם

ליהּודי ׁשרֹומזים הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכבֹורח

אדם ּכן ּׁשאין מה קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

"לא ּדּקה", ּדממה ּב"קֹול היא עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ה'". ְַַּברעׁש

éòéáøèëàLc÷ì íäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúàŸ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîzáïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå §¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
äNrz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬

:íúàâíúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà zúðå Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa:íìéàäãïøäà-úàå ©®̈§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ

zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬
:íéna íúàä-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤

ãôàä-úàå ãôàä ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ
:ãôàä áLça Bì zãôàå ïLçä-úàååzîNå §¤©®¤§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬

-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìr úôðönä©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©
:úôðönäæöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå-ìr z÷ ©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©

:Búà zçLîe BLàøçízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈
:úðzkèzLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³

íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî íäì̈¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®
:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeééðôì øtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
:øtäàéìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîáéúðø÷-ìr äzúðå øtä ícî zç÷ìå ¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ

ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−
:çaænäâé-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå ©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤

úéìkä ézL úàå ãákä-ìr úøúiä úàå áøwä©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
:äçaænä zøè÷äå ïäéìr øLà áìçä-úàå§¤©¥−¤£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨

ãéóøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làaåèìéàä-úàå ¨¥½¦−©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦

-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä̈«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©
:ìéàä LàøæèBîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½

:áéáñ çaænä-ìr z÷øæåæéðz ìéàä-úàåçz §¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©
åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì¦§¨®̈§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈

:BLàø-ìråçéäçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå §©Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä äìòŸ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆

ipy ,oey`x - gk ,fk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äåöú úùøô
æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹

æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«
àëCøré úãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ©«£ŸÁ

úwç ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà BúàŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®ª©³
:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBòñçëàäzàå ¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«§©¿̈

éìà áø÷äéçà ïøäà-úà ECBzî Bzà åéða-úàå E ©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤¨¨´¦À¦²
øærìà àeäéáàå áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯©«£¦²¤§¨¨¬

:ïøäà éða øîúéàåáïøäàì Lã÷-éãâá úéNrå §¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ§¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ
éçà:úøàôúìe ãBáëì Eâ-ìk-ìà øaãz äzàå ¨¦®§¨−§¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨

éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà áì-éîëç©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäàãøLà íéãâaä älàå ©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´

úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç eNré©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå èðáàååéðáìe E §©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈

:éì-Bðäëìäúìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå §©«£¦«§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä-úàå(éåì)ô §¤¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åéðL úrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNrî øæLî LLåæúøáç úôúë ézL §¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäéçBúcôà áLçå ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤£ª¨Æ
ïîbøàå úìëz áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåè-éðáà ézL-úà zç÷ìå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«§¨´©§½̈¤§¥−©§¥
:ìàøNé éða úBîL íäéìr zçzôe íäL(ìàøùé) ®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−§¥¬¦§¨¥«

éúBîL-úàå úçàä ïáàä ìr íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìr íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

àéézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNrî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða úîL-ìr íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

:íúà äNrzáéúôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå ©«£¤¬Ÿ¨«§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ
-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà ãôàä̈«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôì íúBîLñ §¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯�ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂרׁש"י) ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»ִַ

ד) כח,

חגּורה ּכׁשהיא סּוס על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמסּפר,

ּכׁשּכתב א ּכזה, מראה ׁשראה ּכ על הצטער ּבתחּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבסינר.

האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו סּיע זה ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

" רׁש"י ׁשרמז ׁשּזהּו לֹומר ּדברÈaÏÂויׁש להֹוציא הּכח לי": אֹומר ְִֵֶֶֶַַַָ¿ƒƒְִִֵַַָָֹ

הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ׁשלילי מּמארע ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחּיּובי

ּבּלב. מׁשּכנּה ׁשּמקֹום ְְֱִִֵֶַָָָֹהאלקית,

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñåèúéNrå ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ§¨¦¹¨
î ètLî ïLçáäæ epNrz ãôà äNrîk áLç äNr ³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈

äNrz øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¤¬
:Búàæè:Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé reáø Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«

æéøeè ïáà íéøeè äraøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´®̈¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãàçééðMä øehäå ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®

:íìäéå øétñ Côðèéì éLéìMä øehäåBáL íL ¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−
:äîìçàåëäôLéå íäLå LéLøz éréáøä øehäå §©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®

:íúàelîa eéäé áäæ íéöaLîàëïééäz íéðáàäå §ª¨¦¬¨¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨
íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða úîL-ìr©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç éçezt:èáL øNr éðL ¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
áëáäæ úár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈

:øBäèâëzúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úàãëäzúðå ¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤§¨«©À̈

úBö÷-ìà úòahä ézL-ìr áäfä úúár ézL-úà¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ¤§−
:ïLçääëïzz úúárä ézL úBö÷ ézL úàå ©«¤§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−

-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå úBöaLnä ézL-ìr©§¥´©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤
:åéðt ìeîåëíúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¬¨¨«§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈

øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷ éðL-ìr©§¥−§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤
:äúéa ãBôàäæëäzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«¥−¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´

åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr íúàŸ¿̈©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈
:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´

ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ
ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®

:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèë-úà ïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ¤
Bàáa Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−§Ÿ´

:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìàìïLç-ìà zúðå ¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«§¨«©º̈¤´¤
áì-ìr eéäå íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½§¨Æ©¥´
ètLî-úà ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧

:ãéîz ýåýé éðôì Baì-ìr ìûøNé-éðañ §¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«



קסי iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»

'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

אין . . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

לעֹולם . . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבלּבנּו

א)ועד" נו, ׁשל(פסחים האֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

'ׁשמע ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכתף

לנגד הן ׂשמאל ּכתף ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל';

הּכֹולל). (עם ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשׁשת

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrîâìúéNrå ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¦´¨
-ìr éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½©

L:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìeãìáäæ ïîrt −̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ
:áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«

äìì ïøäà-ìr äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì LãwäñåìúéNrå ©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¦¬¨

Lã÷ íúç éçezt åéìr zçzôe øBäè áäæ õév¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤
:ýåýéìæì-ìr äéäå úìëz ìéút-ìr Búà zîNå ©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©

:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönäçì-ìr äéäå ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©
øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìrèìzöaLå ©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL úðúkä©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

:í÷ø äNrîîúéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨
ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì̈¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½
íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²

:éì-eðäëå íúà zLc÷åáîãá-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈
íéðúnî äåør øNa úBqëì:eéäé íéëøé-ãrå §©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

âîãrBî ìäà-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïårñ ¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓL�Â(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּובסערה, ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם

ליהּודי ׁשרֹומזים הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכבֹורח

אדם ּכן ּׁשאין מה קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

"לא ּדּקה", ּדממה ּב"קֹול היא עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ה'". ְַַּברעׁש

éòéáøèëàLc÷ì íäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúàŸ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîzáïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå §¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
äNrz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬

:íúàâíúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà zúðå Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa:íìéàäãïøäà-úàå ©®̈§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ

zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬
:íéna íúàä-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤

ãôàä-úàå ãôàä ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ
:ãôàä áLça Bì zãôàå ïLçä-úàååzîNå §¤©®¤§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬

-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìr úôðönä©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©
:úôðönäæöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå-ìr z÷ ©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©

:Búà zçLîe BLàøçízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈
:úðzkèzLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³

íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî íäì̈¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®
:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeééðôì øtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
:øtäàéìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîáéúðø÷-ìr äzúðå øtä ícî zç÷ìå ¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ

ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−
:çaænäâé-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå ©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤

úéìkä ézL úàå ãákä-ìr úøúiä úàå áøwä©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
:äçaænä zøè÷äå ïäéìr øLà áìçä-úàå§¤©¥−¤£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨

ãéóøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làaåèìéàä-úàå ¨¥½¦−©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦

-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä̈«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©
:ìéàä LàøæèBîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½

:áéáñ çaænä-ìr z÷øæåæéðz ìéàä-úàåçz §¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©
åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì¦§¨®̈§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈

:BLàø-ìråçéäçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå §©Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä äìòŸ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆



iriayקסב - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a È�ÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰�ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עּקר האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯B�a˙ענינֹו ‰ÈÎM�‰אֹו‰˜¯·˙ ˙Áe�Óׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈

הׁשראת ּבׁשביל אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָוהּפלּוגתא

רּבנּו ּגם (ּוראה ּכאן הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

ּכאן). ְֵַָּבחּיי

éòéáùìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNrzáäéäé reáø Baçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàåâáäæ Búà úétöå §©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´
åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè̈À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈

æ Bl úéNrå:áéáñ áäæ øãáäæ úòaè ézLe §¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈
äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìr©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:änäaäúétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íúàåøLà úëøtä éðôì Búà äzúðå Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−

úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½
:änL Eì ãreà øLàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå £¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ:äpøéè÷é úøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
øéèôîçíéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷éè-àì ©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ
eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−

:åéìréícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨®̈¦©º
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעלאיתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹותהּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מסּפר והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות מׁשה, ׁשל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמּלּוי

חגיגה מהרׁש"א (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה (ט,זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּונׁשמה",ב) רּוח "נפׁש הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי

ז' מׁשה, ׁשל הסּתּלקּותֹו ּוביֹום מּמעל"). אלקה "חלק הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹוק"א

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה לעצמּיּותֹו, התעּלה לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאדר,

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

iyy ,iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

˙È�ÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«

Y ÔÓM‰.ונּצחּום הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז È�ÂÈ˙זהּו Û"Îaּתבֹות ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה –¯˙k, ֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֵֶָָֹ∆∆

לצר ּבקדּׁשה, ּבׂשפתם להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻנּתן

ְִַָהּמׁשיחה.

éùéîçèéåéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úàëìéàä-úà zèçLå ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´¤¨©À¦

Ceðz-ìrå ïøäà ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø:áéáñ çaænä-ìr ©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
àëïîMîe çaænä-ìr øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤

åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà-ìr úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðááëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå ¨−̈¦«§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈
úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëíçì økëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëétk ìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´
éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬

:ýåýéäëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå §Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨
äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−
:ýåýéìåëøLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´

Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−
:äðîìæë÷BL úàå äôeðzä äæç | úà zLc÷å §¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´

ðeä øLà äîeøzäíéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©§½̈£¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½
:åéðáì øLàîe ïøäàì øLàîçëïøäàì äéäå ¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ

äîeøú ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìLèëøLà Lãwä éãâáe ©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´
-àlîìe íäá äçLîì åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®§¨§¨´¨¤½§©¥

:íãé-úà íáìåézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL −̈¤¨¨«¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈
ì ãrBî ìäà-ìà àáé øLà åéðaî:Lãwa úøL ¦¨®̈£¤¬¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

àìBøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îaáììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå §¨¬Ÿ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦

:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåâìeìëàå §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
øúBpä-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làaäìïøäàì úéNrå ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨§©«£³Ÿ
íéîé úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−

:íãé àlîzåì-ìr íBiì äNrz úàhç øôe §©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³©Æ©
zçLîe åéìr Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬

:BLc÷ì Búàæìçaænä-ìr øtëz íéîé úráL Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©
râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå Búà zLc÷å§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©

:Lc÷é çaænañ ©¦§¥−©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿«

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

לגבּול והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

ּומּתרים הּטהֹורים ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻהּקדּׁשה.

הכׁשר לא רז"ל ּכמאמר . . מעׂשיית הּמצוה נעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻׁשּבהם

ׁשאינֹו אתרֹוג וכן ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻלמלאכת

ּבהם". וכּיֹוצא ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה,

éùùçì-éða íéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«
:ãéîz íBiì íéðL äðLèìãçàä Nákä-úà ¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤¨«¤−̈

ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬
:íéaøräîòáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéääàîúàå ©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«§¥Æ
ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧©³Ÿ¤
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

áîéðôì ãrBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãreà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

âîc÷ðå ìûøNé éðáì änL ézãrðå:éãáëa L §«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
ãî-úàå çaænä-úàå ãrBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤

:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäàäîCBúa ézðëLå ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«§¨´©§¦½§−
:íéýìûì íäì éúééäå ìûøNé éðaåîéðà ék eòãéå §¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³

íéøöî õøàî íúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦
ì:íäéäìà ýåýé éðà íëBúá éðëLô §¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«



גסק iriay - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a È�ÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰�ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עּקר האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯B�a˙ענינֹו ‰ÈÎM�‰אֹו‰˜¯·˙ ˙Áe�Óׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈

הׁשראת ּבׁשביל אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָוהּפלּוגתא

רּבנּו ּגם (ּוראה ּכאן הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

ּכאן). ְֵַָּבחּיי

éòéáùìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNrzáäéäé reáø Baçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàåâáäæ Búà úétöå §©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´
åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè̈À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈

æ Bl úéNrå:áéáñ áäæ øãáäæ úòaè ézLe §¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈
äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìr©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:änäaäúétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íúàåøLà úëøtä éðôì Búà äzúðå Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−

úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½
:änL Eì ãreà øLàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå £¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ:äpøéè÷é úøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
øéèôîçíéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷éè-àì ©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ
eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−

:åéìréícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨®̈¦©º
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעלאיתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹותהּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מסּפר והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות מׁשה, ׁשל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמּלּוי

חגיגה מהרׁש"א (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה (ט,זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּונׁשמה",ב) רּוח "נפׁש הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי

ז' מׁשה, ׁשל הסּתּלקּותֹו ּוביֹום מּמעל"). אלקה "חלק הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹוק"א

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה לעצמּיּותֹו, התעּלה לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאדר,

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קסד

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migaf(iriax meil)

icnloii ly xzeia zegtd xeriyk ,oibel ylyn zegt epi`y o`kn m
.yak oaxw mr mi`iany oibel yly `edy ,mikqp zgpna

:`tt ax ly exe`ia z` `xnbd dgecáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©
éëä úøîà úéöî éî ,àtt áøì ïúðiaxy ,ok xnel xyt` m`d - ¨¨§©¨¨¦¨¥¨§©¨¦

,'gxf`'n cnl,àéðúäåweqta xn`p(` a `xwie)aixwz iM Wtpe'ïaø÷ §¨©§¨§¤¤¦©§¦¨§©
,'äçðî'oaxw' zaiz xezinìL ,änëå ,ïîL ïéácðúnL ãnìîäL ¦§¨§©¥¤¦§©§¦¤¤§©¨§Ÿ¨
.ïébeì:`xnbd zxxanìL øîàc déì úòîL ïàîeïébeì äLin - ¦©¨§©¥§¨©§Ÿ¨¦

zhiy `ld ,oibel dylyn zegt miacpzn oi`y ok xaeqy eprny
'ïaøw'î dì éúééî à÷å ,àéä éaøcnly `ziixaa x`ean `vnpe ± ©¦¦§¨©§¥¨¦¨§©

dacpa `a onyy.'gxf`'n `le 'dgpn oaxw'ndéì øîà,`tt ax ¨©¥
àéðz ,àéðz éà`id jk ok` ,iax zhiya `ziixaa epipy jky oeik - ¦©§¨©§¨

dielz mzwelgn gxkdae ,'gxf`'n `le 'oaxw'n micnly ezhiy
'dxz`a iwe`e dpin oec' e` 'dpine dpin oec' mixne` m` oecipa.

:dacpa `ad oii oic z` zx`an `xnbdïéé ácðúnä ,ìàeîL øîà̈©§¥©¦§©¥©¦
,oaxw `la gafnl envr iptaíéMéàä éab ìò Bôlæîe àéáîlr - ¥¦§©§©©¥¨¦¦

.gafnd y`àîòè éàî,y`d lr etlfncàø÷ øîàzgpn zyxta ©©£¨¨©§¨
minly e` dler ly xwa oa xt oaxw mr d`ad mikqp(i eh xacna),

''äì çBçéð çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå''dy`' oeyldne §©¦©§¦©¤¤£¦©¦¦¥¥©¦©©
zgpna `aend oiid df oi` gxkdae ,miyi`l ozipd oii yiy gken

xn`p eiabl ixdy ,mikqp(f gk my)ekqpl yiy 'xkW Kqp KQd'©¥¤¤¥¨
yiy ,dacpa envr ipta `ad oii lr df weqtn micnl `l` ,miltql

.miyi`d iab lr etlfl
:`xnbd dywnàäåoiidéaëî à÷xeq`e ,gafnd lry y`d z` §¨¨§©¥

xn`py dzeakl(e e `xwie).'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤
,dzvwn `l` y`d lk z` dakn epi`y oeik :`xnbd zvxznéeaék¦

éeaék déîL àì úö÷îa,dxez dxq`y ieaikd df oi` -`ly §¦§¨Ÿ§¥¦
dxq` `l la` ,gafnd lr y` cinz didzy `l` dxezd dcitwd

.y`d on hrn zeakl
:`xnbd dywnéðéà,xzen ieaik zvwn ok` m`d -ïîçð áø øîàäå ¥¦§¨¨©©©§¨

úìçb ãéøBnä ,deáà øa äaø øîàzg`äaéëå ,çaænä éab ìòî ¨©©¨©£©©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨
,dze`áéiçdfne ,'dAkz `l' ly e`ld lr xary meyn ,zewln ©¨Ÿ¦§¤

zvxzn .xeq` zvwna ieaik mby gken ,zg` zlgb ieaik lr aiigy
ote`a ongp ax ixac z` cinrdl yi :`xnbdéàä àlà àkéìc- §¥¨¤¨©

`l dze` dakn `ed xy`k okle ,ef zlgb `l` gafnd lr did `ly
.dwel xenb ieaik dfy meyne ,gafnd lr llk y` x`yp

:dzeakle y`d lr oii slfl xzen recn xg` ote`a zvxzn `xnbd
,àîéà úéòaéàxzen mewn lkn ,zvwna ieaika xeqi` yiy s` lr ¦¨¥¥¨

c oeik ,miyi`d iab lr oii slfléðàL äåöîc éeaékdyrpd ieaiky - ¦§¦§¨©¦
dxq` `l ,acpzdy oiid z` slfl devny o`k oebk ,devn zngn

.dxez

:`xnbd dywnòîL àz,xeq` devn ly ieaik mby di`xàðúc ¨§©§¨¨
étìk ,á÷òé ïa øæòéìà éaø[oeik-]äøBz äðúpLdevníBøúì ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¥¤¨§¨¨¦§

,oycd znexzìBëézeygel milgbd lky `vn m`y xnel ziid ¨
,oycd znexz miiwl dna el oi`e ,zetexy opi`eäaëémilgbd z` §©¤

íBøúéå,devnd z` miiwie,zøîàea xn`p ixdy ,zeakl xeq`àì' §¦§¨©§¨Ÿ
.'äaëélkn jka devn el yiy s` lry `ziixadn gken `vnpe §©¤

xzn .gafnd lry y` zeakl xeq` mewn:`xnbd zvíúä éðàL- ©¦¨¨
c meyn ,`ziixaa my xacd dpeyøèðå áéúéc øLôà`ed leki - ¤§¨§¨¦§¨©

el oi`e ,devnd z` f` miiwle ,odil`n eakiy cr oizndle zayl
.gafnd lrn y`d ieaik ici lr eiykr `weec z`f zeyrl gxkd

:miyi`d lr etlfn dacp ly oiiy l`eny ly epic lr dywn `xnbd
,òîL àz,`ziixaa epipyïéé,dacpa `adàáé÷ò éaø éøáãk ¨§©©¦§¦§¥©¦£¦¨

eze` mikqpn ,oii miacpzny xaeqdíéìôqìoi`e ,gafnd lry ©§¨¦
.miyi`d iab lr eze` mipzepïîL,dacpa `adïBôøè éaø éøáãk ¤¤§¦§¥©¦©§

eze` miaixwn ,ony miacpzny xaeqdíéMéàì.gafnd lry ¨¦¦
lr dywe ,miyi`d lr oiid z` mitlfn oi`y `ziixaa x`eane

.miyi`l eze` mitlfny xn`y l`enyàéðz ãBòå,zxg` `ziixaa §©§¨
Cñð ïéé`ed epic ,minlye dler zepaxw mr aixwdl dxez dxn`y ¥¤¤

eze` mikqpnyBà ,íéìôqìy xn`z `ny -Bðéàmiltql ozipàlà ©§¨¦¥¤¨
,íéMéàìdxez dxn` ixdy(i eh xacna)oidd ivg KqPl aixwY oiie' ¨¦¦§©¦©§¦©¤¤£¦©¦

,y`d lr epzil yiy 'dy`'n cnlpe ''dl gFgip gix dX`,zøîà ¦¥¥©¦©©¨©§¨
xeqi` jka yi ixdy ,y`d lr ozip oiidy ok xnel oi`.äaëé àìŸ§©¤

l`eny lr dywe ,y`d lr oiid z` oitlfn oi`y `ziixaa x`eane
.miyi`d iab lr etlfn oii acpzndy xaeqd

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìc meynàäzhiyk zexaeq zeziixad ± Ÿ©§¨¨
äãeäé éaø,mzeyrl oiekzn epi`yk mb mixeq` dxezd ixeqi`y ©¦§¨

epi`yk s` xeq` gafnd lry y`d z` zeakl xeqi`d mb df itle
'dy`' weqtd zpeek oi` gxkda jkle ,xihwdl `l` zeakl oiekzn
miltql oiid jeqipy xnel `l` ,y`d lr oiid z` mixihwny cnll

eli`e .ynn y`d lr mixhwend zepaxw enk gegip gix `edàä- ¨
zhiyk xaq l`enyïBòîL éaøepi`yk exn`p `l dxezd ixeqi`y ©¦¦§

`l` zeakl oiekzn epi`yk zeakl xeqi` jka oi` ok m`e ,oiekzn
z` xihwdl yiy cnll 'dy`' weqtd zpeeky xaq jkle ,xihwdl
.y`d z` zeakl dxez dxq`y dnl xzeq df oi`y ,y`d lr oiid

:`xnbd ddnzàøîéîìok xnel xyt` ike ±ïBòîL éaøk ìàeîLc §¥§¨¦§¥§©¦¦§
ïéaëî ,ìàeîL øîàäå ,déì àøéáñzayaúëzî ìL úìçb §¦¨¥§¨¨©§¥§©¦©¤¤¤©¤¤

z`vnpy,íéaø da e÷Bfé àlL ìéáLa ,íéaøä úeLøaoi`y oeik ¦§¨©¦¦§¦¤Ÿ¦¨©¦
,dexq` minkg `l` ,dxezd on zkzn ly zlgba ieaik xeqi`

,dieaik xeq`l exfb `l miaxl wfid dpnn yiy mewnae
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äåöú úùøôì úøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

é:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà ìàøNé úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«

àéåéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö eùr-øLà ìkî eîìëð-íàå§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á

eùrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ

:íúBàáéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz úàæ|úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñ ¨«−Ÿ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ©¬

:úéaäâédìeáâe áçø-änàå änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧

:çaænä áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN-ìàãéúBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe ¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½

:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbä äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçà änà áçøååèìûøääå §−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−

:òaøà úBðøwä äìrîìe ìûéøàäîe úBnà òaøàæèäøNr íézLa Cøà äøNr íézL ìûéøàäå ©§©´©®¥¨«£¦¥´§©½§¨©§¨−©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−

:åéráø úraøà ìà reáø áçøæéúraøà ìà áçø äøNr òaøàa Cøà äøNr òaøà äøæräå ®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«§¨«£¨º̈©§©¯¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©

:íéã÷ úBðt eäúìrîe áéáñ änà dì-÷éçäå änàä éöç dúBà áéáñ ìeábäå äéráøçéøîàiå §¨¤®¨§©§Á¨¦̧¹̈£¦´¨«©À̈§©¥«¨³©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−§¬¨¦«©´Ÿ¤

÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNrä íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa éìà¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−¥¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ

:íc åéìrèéäåäé éðãà íàð éìà íéáøwä ÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðå ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹©§Ÿ¦´¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−

ì:úàhçì ø÷a-ïa øt éðúøLëäøærä úBpt òaøà-ìàå åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå §¨«§¥®¦©¬¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈

:eäzøtëå BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàåàëúéaä ã÷ôîa BôøNe úàhçä øtä úà zç÷ìå §¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−§¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´©«©¨®§¨Æ§¦§©´©©½¦

:Lc÷nì õeçîáëøLàk çaænä-úà eàhçå úàhçì íéîz íéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe ¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−§©¨®§¦§Æ¤©¦§¥½©©«£¤¬

:øta eàhçâë:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîz ø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëaãëízáø÷äå ¦§−©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´¨¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈

ìr íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôì:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéäëäNrz íéîé úráL ¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eùréåëçaænä-úà eøtëé íéîé úráL §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©

:åéãé eàìîe Búà eøäèåæëçaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå §¦«£−Ÿ®¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ

:ýåýé éðãà íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
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לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם קסו
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
7:227:139:169:119:489:4410:3810:3617:1617:2517:4717:5517:0617:59מולדובה קישינב )ח(

7:026:599:249:239:549:5310:5310:5218:4018:4219:0219:0518:2419:09מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:355:448:348:399:079:1110:1910:2219:5119:4320:2020:1219:2620:16ניו זינלנד צ. צ.  )ח(

6:426:388:578:559:289:2610:2510:2317:5417:5818:1818:2217:4018:26נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4210:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

7:056:548:548:499:259:2010:1410:1016:3616:4717:0917:2016:2717:24פולין ורשא )ח(

6:036:058:388:399:109:1210:1410:1518:4118:4019:0419:0218:2219:06פרו לימה )ח(

7:537:449:509:4610:2210:1811:1311:1017:5718:0618:2718:3517:4618:48צרפת ליאון )ח(

8:108:0110:049:5910:3610:3111:2511:2218:0018:0918:3118:4017:5018:54צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0710:0718:1718:1718:3818:3917:5918:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:257:179:249:219:569:5210:4810:4617:3917:4718:0818:1517:2818:27קנדה טורונטו )ח(

7:066:579:038:599:359:3110:2610:2417:1117:2017:4117:4917:0018:02קנדה מונטריאול )ח(

6:396:348:448:429:189:1510:1210:1017:2017:2617:4517:5117:0717:55קפריסין לרנקה )ח(

8:097:569:539:4710:2410:1811:1111:0717:1917:3217:5518:0717:1118:24רוסיה מוסקבה )ח(

7:387:299:329:2810:0510:0010:5510:5217:3317:4218:0318:1217:2218:16רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:417:329:379:3310:0810:0410:5910:5617:3917:4918:1018:1917:2918:31שוייץ ציריך )ח(

6:426:409:029:019:359:3410:3410:3318:2218:2418:4418:4618:0618:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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7:227:129:139:089:459:4010:3410:3117:0217:1217:3417:4416:5317:48אוקראינה קייב )ח(
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6:316:349:159:179:479:4910:5310:5519:4319:3920:0620:0219:2220:09ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:277:179:179:129:499:4410:3810:3417:0217:1317:3517:4616:5318:01בריטניה לונדון )ח(

7:427:319:299:2310:019:5510:4810:4517:0417:1617:3917:5016:5618:07בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:377:269:259:199:579:5210:4510:4117:0417:1617:3817:4916:5617:53גרמניה ברלין )ח(

7:487:389:409:3510:1210:0711:0110:5817:3117:4218:0418:1317:2218:17גרמניה פרנקפורט )ח(

5:395:438:288:308:589:0110:0610:0819:0419:0019:2819:2418:4319:28דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:097:079:269:259:599:5810:5710:5618:3618:3918:5919:0218:2119:06הודו בומביי )ח(

7:037:009:229:219:549:5310:5210:5118:3418:3718:5719:0018:1919:04הודו פונה )ח(

7:016:528:558:519:279:2310:1810:1516:5517:0517:2617:3516:4517:39הונגריה בודפשט )ח(

7:077:009:089:059:419:3710:3310:3117:2917:3717:5718:0417:1818:08טורקיה איסטנבול )ח(

7:227:169:279:249:599:5610:5210:5017:5618:0318:2318:2917:4418:33יוון אתונה )ח(



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה 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
7:227:139:169:119:489:4410:3810:3617:1617:2517:4717:5517:0617:59מולדובה קישינב )ח(

7:026:599:249:239:549:5310:5310:5218:4018:4219:0219:0518:2419:09מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:355:448:348:399:079:1110:1910:2219:5119:4320:2020:1219:2620:16ניו זינלנד צ. צ.  )ח(

6:426:388:578:559:289:2610:2510:2317:5417:5818:1818:2217:4018:26נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4210:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

7:056:548:548:499:259:2010:1410:1016:3616:4717:0917:2016:2717:24פולין ורשא )ח(

6:036:058:388:399:109:1210:1410:1518:4118:4019:0419:0218:2219:06פרו לימה )ח(

7:537:449:509:4610:2210:1811:1311:1017:5718:0618:2718:3517:4618:48צרפת ליאון )ח(

8:108:0110:049:5910:3610:3111:2511:2218:0018:0918:3118:4017:5018:54צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0710:0718:1718:1718:3818:3917:5918:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:257:179:249:219:569:5210:4810:4617:3917:4718:0818:1517:2818:27קנדה טורונטו )ח(

7:066:579:038:599:359:3110:2610:2417:1117:2017:4117:4917:0018:02קנדה מונטריאול )ח(

6:396:348:448:429:189:1510:1210:1017:2017:2617:4517:5117:0717:55קפריסין לרנקה )ח(

8:097:569:539:4710:2410:1811:1111:0717:1917:3217:5518:0717:1118:24רוסיה מוסקבה )ח(

7:387:299:329:2810:0510:0010:5510:5217:3317:4218:0318:1217:2218:16רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:417:329:379:3310:0810:0410:5910:5617:3917:4918:1018:1917:2918:31שוייץ ציריך )ח(

6:426:409:029:019:359:3410:3410:3318:2218:2418:4418:4618:0618:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי שבת קודש, ח' אדר א'
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